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SAMENVATTING

Dit verslag introduceert een model voor de combinatie van vervoermiddel- en bestemmingskeuze bij

korte stedenreizen. Het model sluit aan bij de methode van de decompositionele keuzemodellen,

waarmee parameters kunnen worden geschat die de relatie weergeven tussen de kans dat een bepaald

alternatief wordt gekozen en de kenmerken van dat alternatief. De theoretisch onderbouwing van de

benadering en de gehanteerde onderzoeksmethode worden besproken in hoofdstuk 1 en 2.

In hoofdstuk 3 worden de resultaten gepresenteerd van een enquête waarin de voorgestelde

modelbenadering is getoetst. In deze enquête is respondenten gevraagd naar stedenreizen die zij in

de afgelopen drie jaar hadden gemaakt en naar hun oordeel over kenmerken van verschillende steden

in Nederland, Belgie en Duitsland. Ook is aan de respondenten een aantal keuzes tussen denkbeeldige

stedenreizen voorgelegd.

Aan de hand van de resultaten van de enquête is een analyse gemaakt van het belang van

verschillende kenmerken van vervoermiddelen en bestemmingen bij de keuze van een korte stedenreis.

Een belangrijk resultaat van de analyse was dat afzonderlijke modellen voor de keuze van

vervoermiddel en bestemming herschaald dienden te worden ten opzichte van een model dat werd

geschat over de gecombineerde keuze van vervoermiddel en bestemming. Inhoudelijk bleek dat met

name de vervoermiddelkenmerken prijs en reistijd relatief weinig invloed hadden op de

keuzeresultaten. De bestemmingskenmerken winkelmogelijkheden en bezienswaardigheden bleken

daarentegen juist een relatief sterke invloed te hebben.
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INLEIDING

Er zijn vanuit het Nederlands toeristisch beleid bezien, verschillende motieven te noemen om

onderzoek te doen naar korte stedenreizen in Nederland, Belgie en Duitsiand. Economisch gezien is

het belangrijk om de huidige positie van de Nederlandse steden als voornaamste bestemming voor

stedenreizen door Nederlanders te handhaven en indien mogelijk uit te breiden wanneer de toeristische

bestedingen in deze sector zoals verwacht zullen toenemen. Ook spelen steden een belangrijke rol als

het gaat om het aantrekken van buitenlands toerisme naar Nederland (Nationale Investeringsbank,

1992). Eén van de strategieën die de Nederlandse regering in de nota Ondernemen in Toerisme

(Ministerie van Economische Zaken, 1990) heeft aangedragen om het toerisme naar Nederland te

bevorderen, is dan ook een sterkere promotie van de grote historische en culturele rijkdom in de

Nederlandse steden.

Een ander aandachtspunt in het overheidsbeleid op het gebied van toerisme is de vraag hoe

het autogebruik in de vrijetijdsbesteding kan worden teruggedrongen (Ministerie van VROM, 1990).

Recent onderzoek heeft namelijk laten zien dat autogebruik in de vrije tijd het grootste deel van de

verplaatsingskilometers in Nederland voor zijn rekening neemt (bijvoorbeeld Heerema, 1991). Mede

vanwege de goede bereikbaarheid van steden met het openbaar vervoer lijken stedelijke recreatie en

stedelijk toerisme uitstekende kansen voor het ontwikkelen van meer duurzame vormen van

vrijetijdsbesteding.

Ook in het bedrijfsleven is de afgelopen jaren een groeiende belangstelling te zien voor het

verder ontwikkelen van de mogelijkheden van korte stedenreizen. De NS hebben bijvoorbeeld

aangegeven dat het vervoer voor recreatieve en toeristische activiteiten in de komende jaren het

voornaamste aandachtsgebied zal worden binnen hun marketinginspanningen (Ottevanger, 1990). Ook

touroperators bieden een steeds breder scala aan stedenbestemmingen aan, met verschillende mogelijke

vervoermiddelen, en hotels in verschillende steden ondersteunen initiatieven voor grootschalige

stedelijke culturele evenementen, omdat ze zien dat deze nieuwe toeristen naar de stad trekken

(Nationale Investeringsbank, 1992).

Binnen de wetenschap is de laatstejaren dan ook een duidelijke toename in het onderzoek naar

de marketing van stedelijke voorzieningen (zie bijvoorbeeld Ashworth en Voogd, 1990). Een

belangrijk deel van dit onderzoek heeft zich daarbij geconcentreerd op de stad als toeristische

bestemming. Er is onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld recreatief winkelen, het bezoek van restaurants

en cafes en naar het bezoek van bezienswaardigheden in de stad (zie onder andere Jansen-Verbeke,

1988; Woodside e.a., 1989; Ashworth en Goodall, 1990; van der Borg, 1991 en Oosterman, 1992).

Op het terrein van de verkeerskunde is eveneens een groeiende belangstelling te zien voor onderzoek
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naar verplaatsingen voor recreatieve en toeristische doeleinden (bijvoorbeeld Peeters, 1990 en de Jong

e.a., 1990).

Als we meer in algemene zin kijken naar de mogelijke ondersteuning die onderzoek kan

bieden bij het ontwikkelen van toeristisch beleid en toeristische marketingstrategieen, dan is een van

aspecten waarvoor traditioneel een belangrijk plaats is ingeruimd, het onderzoek naar keuzegedrag

van consumenten. De resultaten van dit type onderzoek bieden namelijk een belangrijk hulpmiddel

bij het nemen van beslissingen over te volgen marketing- of beleidsstrategieen. Een adequate

beschrijving van het keuzegedrag van consumenten levert immers inzichten op die het mogelijk maken

om beter te voorspellen wat het effect zal zijn van verschillende mogelijke maatregelen op het gedrag

van de consument.

Ret beschrijven en verklaren van toeristisch keuzegedrag is dan ook een vast terugkerend

thema in het toeristisch onderzoek. In de jaren ‘70 onderzocht bijvoorbeeld Goodrich (1978) de

mogelijkheden om met behuip van een zogenaamd Fishbein attitude model de relatie te beschrijven

tussen voorkeuren en percepties van toeristen ten aanzien van vakantiebestemmingen en Scott e.a.

(1978) testen in dezelfde periode de toepassing van een multi-attribuut model op de keuze van

Amerikanen om in een bepaalde staat van de V.S. op vakantie te gaan. Meer recentelijk hebben

Woodside en Carr (1988) drie verschillende manieren om voorkeuren van individuele consumenten

te meten vergeleken op hun potentieel om de regionale planning op het terrein van toerisme te

ondersteunen en Woodside e.a. (1989) hebben de sociaal-economische achtergronden en voorkeuren

geanalyseerd van bezoekers van de stad New Orleans.

Een aspect dat in deze en andere onderzoekingen steeds naar voren komt is de complexiteit

van keuzes die toeristen maken. Vaak zijn toeristische keuzes in feite combinaties van verschillende

onderling samenhangende keuzes, waarbij beslissingen genomen worden over bijvoorbeeld

combinaties van verschillende bestemmingen, accommodaties en vervoermiddelen. Een van meest

volledige beschrijvingen van het toeristisch produkt wordt gegeven door Middleton (1988), die het

zogenaamde totale toeristisch pakket beschrijft. In dit pakket onderscheidt hij de volgende vijf

basiselementen: i) Fysieke kenmerken van de bestemming, ii) Voorzieningen en diensten op de

bestemming, iii) Toegankelijkheid van de bestemniing, iv) Imago van de bestemming en v) De prijs

voor de consument. Ret feit dat er bij de toeristische consumentenkeuze vaak meerdere van deze

basiselementen betrokken zijn, vormt een van de meest complicerende factoren bij het modelleren van

toeristenkeuzes.

Ret doel van dit versiag is daarom een modelbenadering te presenteren die het mogelijk maakt

om combinaties van keuzes die toeristen maken beter te beschrijven. De benadering biedt een

geIntegreerd model voor combinaties van twee keuzes die toeristen maken en vormt daarmee een
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belangrijke eerste stap in de richting van een meer volledig model voor complexe toeristische

keuzesituaties. Vanwege het eerder omschreven belang dat aan stedenreizen kan worden toegekend,

is de benadering toegepast op de combinatie van de keuze van vervoermiddel en bestemming bij korte

reizen naar steden in Nederland, Belgie en Duitsland.

De theoretische onderbouwing van de benadering wordt gevormd door de methode van de

zogenaamde decompositionele keuzemodellen. Deze modellen om consumentenkeuzes te beschrijven

zijn binnen het toerisme-onderzoek nog relatief weinig toegepast. Op andere aan het toerisme rakende

onderzoeksterreinen zijn er echter verschillende succesvolle onderzoekstoepassingen bekend uit de

wetenschappelijke literatuur. Voorbeelden hiervan zijn onder andere te vinden in speciale nummers

van het tijdschrift Journal of Transport Economics (vol.22, 1988) en het tijdschrift Leisure Sciences

(vol.12, 1990).

Om de voorgestelde modelbenadering te toetsen is in juni 1993 in de regio Eindhoven een

enquête gehouden waarin respondenten is gevraagd naar reizen die ze in de afgelopen driejaar hadden

gemaakt naar steden in Nederland, Belgie en Duitsland. Ook is de respondenten gevraagd om in een

aantal hypothetische keuzesituaties aan te geven wat hun voorkeur was voor verschillende combinaties

van vervoermiddelen en bestemmingen.

De opbouw van het de rest van het verslag laat zich als volgt samen vatten. In hoofdstuk 1

zal worden ingegaan op de modelmatige aspecten van de onderzoeksbenadering. De feitelijke opzet

van het onderzoek wordt vervolgens besproken in hoofdstuk 2. De resultaten komen aan de orde in

hoofdstuk 3 en het versiag sluit af met een discussie van de resultaten. Daarbij zal ook aandacht

worden besteed aan de mogelijkheden voor praktische toepassingen van de gevonden resultaten.
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1. THEORIE

1.1. Basisprincipes van decompositionele keuzemodellen

In decompositionele keuzemodellen wordt de kans dat een bepaald alternatief gekozen wordt

gemodelleerd als een functie van het nut dat aan het alternatief wordt ontleent. Een belangrijke

aanname die daarbij wordt gedaan, is dat mensen dat alternatief zullen kiezen, wat voor hun het

hoogste nut oplevert. Omdat dit nut kan variëren, bijvoorbeeld wanneer verschillende personen

verschillende voorkeuren hebben of wanneer er voor dezelfde persoon variaties in smaak bestaan op

verschillende momenten in de tijd, wordt aan de nutsfunctie een stochastisch (of toevals-) element

toegevoegd. De functies die zo ontstaan staan bekend als random nutsfuncties. In bijvoorbeeld Ben

Akiva en Lerman (1985) zijn toepassingen te vinden op het terrein van de verkeerskunde en in

Louviere (1988) toepassingen op het terrein van de marketing.

Het stochastisch element kan in de nutsfuncties worden opgenomen door naast het zogenaamde

structurele nut, dat hoort bij de kenmerken van de keuze-alternatieven, ook een zogeheten

storingsterm in de nutsfunctie op te nemen. In het meest gebruikte model wordt daarbij aangenomen

dat deze storingsterm een kansverdeling volgt die bekend staat onder de naam Gumbel-verdeling. Een

verdere aanname die vaak wordt gedaan is dat de kansverdelingen voor verschillende alternatieven

onderling onathankelijk verdeeld zijn en een gelijke kansverdeling volgen. Op basis van deze

aannamen ontstaat een kansmodel dat het eenvoudige multinomiale logit of MNL model genoemd

wordt. Met dit model is het mogelijk om op relatief eenvoudige wijze de kans te berekenën dat een

bepaald alternatief zal worden gekozen wanneer het nut van de verschillende alternatieven in de

keuzeset bekend is. De volgende formules geven de relatie tussen de keuzekans van een alternatief

en het nut van de alternatieven in de keuzeset weer voor het MNL-model:

UTJ - V7j +

iLfl’XTJ +

P(1) =P(U~ ≥ U~,1; Vj’€J; 2~,≠7)

exp(V~)

, exp(V~,,)

waarbij U~ het nut is van het alternatief 7, ~ de structurele component is van dit nut van ~ de

schaalfactor is in het model, ft de vector is de parameterwaarden van het model weergeeft, XTJ de

vector is met kenmerken van alternatief 7, €~ de storingsterm is, J het totaal aantal alternatieven 7

is, en P(72 de kans is dat alternatief 1 gekozen wordt.
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1.2. Een model voor de combinatie van vervoermiddel- en bestemmingskeuze

De eerste stap in de uitbreiding van het model voor afzonderlijk keuzes naar een model voor

combinaties van twee keuzes is tamelijk eenvoudig. Het MNL model biedt namelijk de mogelijkheid

om het aantal kenmerken voor elk alternatief naar believen uit te breiden. Dit houdt indirect in dat

ook kenmerken van combinaties van alternatieven in het model kunnen weergegeven. De combinaties

van alternatieven dienen dan als het ware beschouwd te worden als nieuwe alternatieven van een

hogere orde en kunnen vervolgens in het model worden geinterpreteerd. In het model zijn dan niet

langer alleen de kenmerken van bijvoorbeeld vervoermiddelen opgenomen, maar ook bijvoorbeeld

van mogelijke bestemmingen. De aannames ten aanzien van de storingstermen blijven hierbij

hetzelfde, maar gelden nu voor de combinatie van alternatieven, in plaats van voor de alternatieven

afzonderlijk. In de formule voor het structurele nut kan dit als volgt worden uitgedrukt:

U~Dk V~ + V~ + ETJDk

waarbij U~Dk het nut is van de combinatie van alternatieven 7 en Dk, V~ het structurele nut is van

alternatief 7, V~ het structurele nut is van alternatief Dk, en ~Dk de storingsterm is over het nut van

de combinatie van 7 en 13k•

Om combinaties van keuzes realistisch te kunnen modelleren zijn echter meer aanpassingen

van het model noodzakelijk. Een eerste reden hiervoor is dat er interacties kunnen optreden tussen

de kenmerken van de alternatieven van verschillende keuzes. Het belang van de kenmerken reistijd

en reiscomfort die onderdeel uitmaken van de vervoermiddelkeuze kan bijvoorbeeld groter worden,

naarmate een te kiezen bestemming verder weg ligt. Een tweede reden waarom aanpassingen nodig

zijn, is dat kenmerken van verschillende keuzes verschillend geschaald kunnen zijn. De schaal

waarmee het nut van de vervoermiddelen wordt gemeten kan bijvoorbeeld groter zijn dan de schaal

waarmee de bestemmingen worden gemeten. Dit houdt in dat het nut van de vervoermiddelkenmerken

niet zonder meer bij dat van de bestemmingskenmerken kan worden opgeteld. Het verschil in schaal

wordt veroorzaakt door het feit dat bij het meten van het nut van een kenmerk schaalwaarden en

parameterwaarden niet afzonderlijk kunnen worden gemeten.

In het model kunnen de interacties worden uitgedrukt met behuip van extra variabelen in de

vergelijking die het structurele nut van de combinatie van alternatieven weergeeft. In formule ziet dat

er als volgt uit:

U~Dk V~ + VDk + + E7jj~

waarbij V7~~Dk het nut van de interactie effecten weergeeft en de andere factoren zijn gedefinieerd als

eerder omschreven. Dit model staat bekend als het joint logit model.
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Ret opnemen van schaalverschillen in het model is minder eenvoudig, omdat dan ook

rekening moet worden gehouden met de storingstermen in het model, De reden hiervoor is dat in

random nuts modellen storing en schaal eveneens direct aan elkaar zijn gerelateerd. De schaalwaarde

maakt namelijk deel uit van de vergelijking die de variantie van de storingsterm weergeeft. Dit

betekent dat een verschil in schaal automatisch ook een verschil in variantie inhoudt. Ret is daarom

alleen mogelijk om schaalverschillen in het model op te nemen als er voor verschillende keuzesituaties

ook verschillende storingstermen kunnen worden opgevoerd. Dat wil zeggen dat er per keuze een

afzonderlijke storingsterm moet worden ingevoerd. Voor de volledigheid dient er daarnaast ook een

storingsterm over de combinatie te worden opgenomen. In formule is dit weer te geven als:

UrDk = 17Tj + VDk + VIWk + + EDk + E7JDk

waarbij alle factoren zijn gedefinieerd als eerder omschreven.

Een vereenvoudigde vorm van het bovenstaande model is het zogenaamde nested logit model.

In dit model wordt verondersteld dat er een hierarchische structuur bestaat in de storingstermen voor

verschillende keuzes (zie bijvoorbeeld McFadden, 1981). Dit houdt in dat ofwel ETJ ofwel ~Dk gelijk

moet zijn aan nul. Hoewel deze aanname misschien wat ver gezocht lijkt, blijkt het model in de

praktijk toch vaak een relatief goede benadering van de werkelijkheid kan bieden. Dit kan met name

het geval zijn als er sprake is van een sequentieel keuzeproces waarbij bijvoorbeeld eerst een

vervoermiddel wordt gekozen en vervolgens pas een bestemming. In een dergelijke situatie is het

mogelijk dat de afzonderlijke storing op bestemmingskeuze verwaarloosbaar is. Een groot voordeel

van het nested logit model is dat het mogelijk is om nagenoeg dezelfde kansfuncties aan te houden

als in het eenvoudige logit model. Een uitwerking van de betreffende formules is te vinden in bijlage

1.

Het nested logit model is echter ongeschikt, wanneer alle genoemde storingstermen in het

keuzeproces van belang zijn. Een betere benadering kan dan worden bereikt met het modellen die

uitgaan van storingstermen die een normaalverdeling volgen. Deze modellen staan bekend onder de

naam probit modellen (zie voor een meer uitgebreide beschrijving bijvoorbeeld Daganzo, 1979). Ret

voordeel van het gebruik van de normaalverdeling is dat de structuur van deze kansfunctie niet

athankelijk is van eventuele samenhangen tussen storingstermen. Dit houdt in dat bijvoorbeeld ook

de keuze tussen drie alternatieven die elkaar deels overlappen in hun storingstermen toch met deze

kansfunctie kan worden beschreven. Ook van deze benadering is een meer wiskundige beschrijving

te vinden in bijlage 1.

Er zijn echter ook enkele nadelen verbonden aan het gebruik van de normaalverdeling. Vaak

is het namelijk niet mogelijk om eenduidig vast te stellen wat de juiste modelstructuur is omdat
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meerdere structuren de gevonden data even goed kunnen omschrijven. Een tweede probleem is dat

het lastig of zelfs onmogelijk kan zijn om de parameters in het model op statistisch efficiënte wijze

te schatten.

De modelstructuur die wij voorstellen voor het modelleren van combinaties van keuzes is

daarom een gelimiteerde probit benadering, die het wel mogelijk maakt om per keuze een

afzonderlijke storingsterm te introduceren, maar die niet toelaat dat er binnen de verschillende keuzes

athankelijkheden tussen storingen worden gemeten. Dit model omvat zowel het nested logit model

als het joint logit model. Deze modellen ontstaan als respectievelijk één of meerdere herschalingen

niet van belang blijken te zijn in een gegeven keuzesituatie.

1.3. Meten van de parameters in het model

Bij het schatten van keuzemodellen kan onderscheid worden gemaakt tussen de zogenaamde ‘revealed

choice’ benadering en de ‘stated choice’ benadering. Een belangrijk verschil tussen deze twee

benaderingen is dat in de revealed benadering keuzeresultaten worden gebruikt die zijn waargenomen

in huidige bestaande situaties, terwiji binnen de stated choice benadering hypothetische keuzesituaties

aan respondenten worden voorgelegd. De respondenten wordt in de stated choice benadering

vervolgens gevraagd om uit de gegeven situaties het voor hun meest aantrekkelijke alternatief te

selecteren of om bijvoorbeeld een vaste hoeveelheid geld of een gegeven aantal reizen te verdelen

over de alternatieven. Elk van de methoden heeft zijn eigen voor- en nadelen.

Het belangrijkste voordeel van de revealed choice benadering is dat de basis van de

modelschatting wordt gevormd door in werkelijke situaties gemaakte keuzes. Dit voorkomt tot op

zekere hoogte vertekeningen in de meting, die kunnen optreden omdat de experimentele taak niet

aansluit bij het werkelijke gedrag. Er zijn echter ook belangrijke nadelen aan de benadering

verbonden. Ten eerste is dat, dat er in de werkelijkheid vaak hoge correlaties bestaan tussen het

voorkomen van bepaalde kenmerken in verschillende alternatieven. Zo zal bijvoorbeeld accommodatie

die relatief duur is veelal ook meer voorzieningen hebben of op een aantrekkelijkere lokatie liggen.

Door deze correlaties kan de waardering voor de betreffende kenmerken niet, of alleen bij zeer veel

waarnemingen, worden geschat. Ten tweede geldt dat bij revealed waarnemingen alleen al bestaande

keuze alternatieven beoordeeld kunnen worden. Het uittesten van scenario’s waarin nog niet bestaande

(combinaties van) kemnerken voorkomen is daardoor onbetrouwbaar of zelfs onmogelijk. Tot slot kan

nog worden opgemerkt dat er in een revealed benadering per respondent slechts ~n waarneming kan

worden gedaan. Hierdoor is de benodigde steekproefomvang bij revealed onderzoeken veelal erg

groot.

De stated choice benadering kan veel van deze nadelen ondervangen. De onderzoeker stelt
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bij deze benadering namelijk vooraf zeif hypothetische keuzesets samen waaruit de respondenten

gevraagd wordt te kiezen. De zo gemeten keuzes of scores vormen de basis voor de latere

schattingsprocedure. Omdat de alternatieven in de keuzesets worden geconstrueerd volgens de

principes van statistische experimentele designs kan de invloed van de verschillende kenmerken

waaruit ze bestaan onafhankelijk en met een relatief klein aantal waarnemingen worden geschat.

Bovendien kunnen ook nog niet in de werkelijkheid bestaande varianten in de designs worden

opgenomen. Omdat het mogelijk is dat de respondenten per vragenlijst meerdere keuzesets beoordelen

kan de steekproef beperkt blijven. Deze voordelen hebben er toe geleid dat de stated choice methode

inmiddels veelvuldig is toegepast in een groot aantal verschillende aandachtsgebieden.

In dit onderzoek zijn beide benaderingen gebruikt. Er lag echter een sterker accent op de

stated choice benadering. Omdat het ontwikkelen van een experimentele design bij de gevolgde stated

benadering bijzondere aandacht heeft gevraagd, zal flu eerst nader worden ingegaan op de in het

onderzoek gebruikte experimentele opzet.

Traditioneel wordt er bij het construeren van de experimentele designs van uit gegaan dat de

storingstermen in de nutsfuncties onderling onafliankelijk en identiek zijn verdeeld. Uitgaande van

deze aanname, is het mogelijk om in het design bijvoorbeeld interacties tussen attributen of

kwadratische effecten op te nemen (zie bijvoorbeeld Louviere, 1988). Ditzelfde principe kan ook

worden gebruikt om de parameters voor combinaties van keuzes te meten als er geen schaalcorrecties

noodzakelijk zijn (Louviere en Hensher, 1983 en Timmermans en van der Waerden, 1992). Zoals

gezegd is dat voor combinaties van keuzes echter niet zo aannemelljk.

In dit onderzoek is daarom een design ontwikkeld dat het schatten van modellen voor

combinaties van keuzes wel experimenteel ondersteunde. Het doel van dit design was tweeledig. Ten

eerste maakte het het mogelijk om parameterwaardes van afzonderlijke modellen voor elk van de twee

keuzes te vergelijken met parameterwaarden voor de combinaties van keuzes en ten tweede

ondersteunde het design een toets die aangaf in hoeverre schaalcorrecties konden dienen als een

mogelijke verkiaring voor gevonden verschillen in parameterwaarden tussen combinaties van keuzes

en afzonderlijke keuzes.

Het ontwikkelde design bestaat uit drie subdesigns. In het eerste deel worden combinaties van

keuzes gegenereerd, waarbij zowel het vervoermiddel als de bestemming variëren. Dit subdesign

ondersteunt het schatten van hoofdeffecten en interacties in het joint logit model. Subdesigns twee en

drie ondersteunen de schattingen voor de afzonderlijke keuzes van respectievelijk vervoermiddel en

bestemming. In deze subdesigns worden conditionele keuzes aan de respondenten voorgelegd, waarbij

het alternatief voor ëën van de twee keuzes constant blijft en alleen voor de andere keuze varieert.

In een keuzeset kan een respondent bijvoorbeeld worden gevraagd om een vervoermiddel te kiezen,
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gegeven dat hij of zijn naar een bepaalde bestemming zal reizen. De effecten in deze subdesigns

kunnen onafhankelijk worden geschat van interacties tussen de verschillende keuzedimensies. Door

de resultaten van de drie subdesigns met elkaar te vergelijken kunnen tenslotte de herschalingsfactoren

worden gevonden. In het volgende schema is de opbouw van het totale design samengevat:

Vervoermiddel
Gegeven Bestemming

Vervoermiddel Gegeven

Om de extra schalingsparameters te kunnen schatten is een uitbreiding ontwikkeld van het

schattingsprogramma CALDIS (Borgers, 1985). Uitgaande van de hier voorgestelde designstructuur

kan dit programma een full information maximum likelihood (FIML) schatting geven van de

schaalwaarden zoals die meestal in nested logit modellen worden gebruikt (zie bijvoorbeeld Daly,

1987). Als alleen een vergelijking benodigd is tussen twee verschillende datasets, kan ook het

programma NTELOGIT worden gebruikt dat is ontwikkeld door het bedrijf Intelligent Marketing

Systems Inc. (1992).

De geschatte schalingsparameters kunnen vervolgens, afhankelijk van wat de meest geschikte

modelstructuur is, worden ingepast in een nested logit of probit model. De logit-parameterwaarden

kunnen daarbij gemakkelijk worden omgezet in probit-parameterwaarden, aangezien er een directe

numerieke relatie bestaat tussen probit en logit parameterwaarden (zie Ben-Akiva en Lerman, 1985).

Om de gevonden modelverbeteringen te toetsen, kan de zogenaamde likelihood ratio test-maat

worden gebuikt (Theil,1971). Deze is als volgt weer te geven:

2[L*(131) — L*(132)J

hierbij geven L*(1311) en L*(132) de zogenaamde gecorrigeerde loglikelihood weer voor de te vergelijken

modellen. Deze maat is bij benadering Chi-kwadraat verdeeld. Uitgaande van deze test hebben Swait

en Louviere (1993) recentelijk een procedure uitgewerkt waarbinnen een optimaal geschaald

gecombineerd model eerst wordt vergeleken met afzonderlijke modellen voor de verschillende keuzes,

en vervolgens als het model niet wordt verworpen, met een niet herschaald gecombineerd model.

Tot slot kan nog worden opgemerkt dat om naast het stated choice model ook een revealed

choice model te kunnen schatten, de respondenten ook is gevraagd welke steden ze in de afgelopen

drie jaar stedenreizen hadden bezocht en welk vervoermiddel ze daarbij hadden gebruikt. Tevens is

de respondenten gevraagd om aan verschillende steden een beoordeling toe te kennen voor kenmerken

die ook in het stated choice experiment waren opgenomen. In hoofdstuk 3 van het verslag worden de

resultaten van de beide methoden besproken.

0
0
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2. ONDERZOEKSOPZET

2.1. Globale projectopzet

In aansluiting op de voorgaande modelmatige onderbouwing van het onderzoek is een empirische toets

uitgewerkt van de voorgestelde opzet voor de combinatie van vervoermiddelkeuze en

bestemmingskeuze bij stedenreizen. De eerste fase in het project was daarbij een kwalitatieve analyse

van de factoren die de keuze van stedenreizen kunnen bepalen. Deze fase viel voor een deel samen

met de modelformulering aangezien het te gebruiken model en de designopzet mede worden bepaald

door de inhoudelijke invulling van het project. In de kwalitatieve analyse werden zowel de revealed

als de stated benadering voorbereid.

De ontwikkelde onderzoeksopzet is vervolgens getest in een simulatiestudie voorafgaande aan

de data-inzameling. Op basis van de simulaties zijn met name nog enkele verbeteringen aangebracht

in de structuur van het statistisch design, omdat deze aanvankelijk te sterk vereenvoudigd was.

Vervolgens heeft de eigenlijke data inzameling plaatsgevonden op basis waarvan de analyses en de

modelevaluatie zijn uitgevoerd.

In dit hoofdstuk worden twee belangrijke aspecten van de praktische uitwerking van de

onderzoeksopzet nader besproken. Eerst wordt in paragraaf 2.2. ingegaan op de selectie van de

kenmerken voor in het voorgestelde keuzemodel en vervolgens wordt in paragraaf 2.3. de data

inzameling beschreven.

2.2. Selectie van de kenmerken

De kenmerken die in het onderzoek zijn gebruikt om de stedenreizen te omschrijven in het stated

choice gedeelte zijn in twee fasen geselecteerd. In eerste instantie is op basis van eerdere

onderzoeksresultaten een lijst samengesteld van de belangrijkste kenmerken van stedenreizen voor de

uiteindelijke keuzes die toeristen maken. Deze lijst is vervolgens besproken met enkele experts uit de

toerisme branche om na te gaan of er belangrijke kenmerken ontbraken, dan wel onbelangrijke

kenmerken ten onrechte werden genoemd.

Hoewel bestemmingskeuze meestal het belangrijkste aspect is in onderzoek naar toeristisch

keuzegedrag, zijn er maar relatief weinig onderzoeken die zich specifiek hebben gericht op de keuze

van stedelijke bestemmingen. Voor het selecteren van de kenmerken hebben we in dit onderzoek

gebruik gemaakt van twee eerdere onderzoeken, die beide in 1985 hebben plaatsgevonden. Het eerste

was een Nederlands onderzoek uitgevoerd door Jansen-Verbeke (1988) en het tweede was een

onderzoek dat is gehouden in de Verenigde Staten en dat onder andere is besproken in Woodside e.a.

(1989).
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Op basis van de resultaten van deze twee onderzoeken zijn de kenmerken geselecteerd die het

meest bepalend zijn voor de keuze van een stedelijke bestemming en die bovendien konden worden

toegeschreven aan eigenschappen van de stad zeif. Kenmerken die te maken hadden met sociale

activiteiten van de respondenten (bijvoorbeeld de aanwezigheid van de familie of vrienden in de stad),

die heel algemeen waren omschrijven (bijvoorbeeld een goede stad om er eens tussenuit te zijn) of

die niet konden worden beInvloed (bijvoorbeeld het weer) zijn niet in het onderzoek meegenomen.

Ook kenmerken die weliswaar als belangrijk werden aangemerkt door de respondenten, maar die niet

terugkwamen in hun activiteitenpatronen in de stad, zijn niet opgenomen. Voorbeelden van deze

Iaatste kenmerken waren de aanwezigheid van parken en groenvoorzieningen in de stad en de

toeristische infrastructuur. Uiteindelijk zij n drie kenmerken geselecteerd. Dit waren: Aanwezigheid

van cafés en restaurants, Winkelmogel~kheden en Bezienswaardigheden.

Niet alleen kenmerken van de stad zelf zijn echter van belang voor de bestemmingskeuze, ook

kenmerken die verband houden met andere geografische schaalniveaus spelen een rol. Op een groter

schaalnieveau zijn met name twee kenmerken relevant: het Land waar de steden in liggen en de

Afstand tot de stad. De drie meest geeigende landen voor het vergelijken van stedenreizen vanuit

Nederland bleken Belgie, Duitsiand en Nederland zeif te zijn. Jaarlijkse tellingen van het CBS wezen

namelijk uit dat deze drie landen het vaakst als bestemming dienen voor Nederlanders die een korte

vakantie houden (CBS, 1990). Bovendien gaven deskundigen aan dat steden in deze regio

waarschijnlijk het meest kunnen worden beschouwd als concurrenten van elkaar. Grote toeristensteden

zoals bijvoorbeeld London of Parijs vormen feitelijk een andere categorie van bestemmingen en

kunnen daarom niet goed worden vergeleken met de Nederlandse steden.

Op een lager schaalniveau zijn drie kenmerken opgevoerd van de accommodatie. De eerste

twee hiervan waren PrUs en Kwaliteit van het hotel. Deze kenmerken zijn gekozen op basis van het

genoemde onderzoek in de V.S., omdat daar een wezenlijk verschil bleek te bestaan tussen de keuze

voor luxe of eenvoudige hotels. Als derde kenmerk is de Ligging van het hotel opgevoerd. De invloed

van dit kenmerk op de keuze van toeristen is namelijk voor zowel lokale overheden als voor

hotelmanagers in de besluitvorming van belang.

In elke keuzesituatie zijn drie vervoermiddelen opgenomen: trein, bus en auto. Van deze drie

werden de omschrijvingen van bus en trein gevarieerd, terwiji die van de auto constant bleef en werd

gebruikt als basisalternatiefvoor alle keuzesets. De kenmerken van bus en trein die varieerden waren

Kosten en ReistUd. Deze twee kenmerken blijken in onderzoek naar vervoermiddelkeuze namelijk

steeds de twee belangrijkste factoren te zijn (zie bijvoorbeeld Ben-Akiva en Lerman, 1985).

Er zijn ook twee mogelijk belangrijke interactie effecten in het model opgenomen. Dit waren

ten eerste de combinatie van bezienswaardigheden en het land waarin de stad lag, omdat buitenlandse
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reizen wellicht met een andere doel worden gemaakt dan binnenlandse reizen en ten tweede de

combinatie van afstand en reistijd, omdat een grote reistijd voor een kleine afstand wellicht

bezwaarlijker wordt gevonden dan voor een grote afstand. Alle kenmerken zijn beschreven op drie

niveaus, zodat behalve lineaire effecten ook kwadratische effecten konden worden geschat. Tabel 1

geeft een overzicht van de in het stated choice deel onderzoek gebruikte kenmerken.

In het revealed choice deel van de vragenlijst is de respondenten gevraagd om twaalf steden

te beoordelen op de daarvoor relevante kenmerken uit het stated choice deel. Daarnaast is een

totaaloordeel gevraagd over de aantrekkelijkheid van de betreffende steden. Om het werkelijk

reisgedrag in kaart te brengen is de respondenten gevraagd hoe vaak ze de steden in de afgelopen drie

jaar hadden bezocht voor eendaagse en meerdaagse reizen en wat bij hun meest recente bezoek hun

vervoermiddel en verblijfsaccommodatie was. Naast de vooraf aangeboden steden (Amsterdam, Den

Haag, Rotterdam, Utrecht, Maastricht, Düsseldorf, Keulen, Antwerpen en Brussel) werd ook

gevraagd naar de twee meest aantrekkelijke niet al genoemde steden in op een vergelijkbare afstand

van de woonplaats (minimaal 30 km en maximaal 200 km) die men ook in de afgelopen driejaar had

bezocht. Tot slot zijn nog enkele algemene vragen in de enquête opgenomen om inzicht te krijgen in

de sociaal-economische achtergrond van de respondenten.

2.3. Data-inzamellng

De data-inzameling heeft plaats gevonden in juni 1993 in de regio Eindhoven. De enquêtes zijn

verspreid bij 2040 huishoudens die in een aselecte steekproef zijn getrokken op basis van het

stratenregister van Eindhoven, Veldhoven en Nuenen. Deze steekproef is aangevuld met 480 enquêtes

die zijn verspreid via reisbureaus in Eindhoven en via een landelijke werkende toeroperator. Hierbij

zijn ook enkele respondenten uit andere regio’s in Nederland benaderd. De tweede ronde was

specifiek gericht op mensen die nog niet zo lang geleden een stedenreis hadden gemaakt of die er in

de nabije toekomst een zouden gaan maken, met als doel om meer data te verzamelen over

respondenten die werkelijk een stedenreis hadden gemaakt. De respons voor de aselect getrokken

huishoudens was 30,5 procent en voor de via de reisbureaus benaderde respondenten 10,9 procent.

Van de respondenten had 97,0 procent in de afgelopen drie jaar minstens één eendaagse stedenreis

gemaakt en 53,1 procent minstens ëén meerdaagse stedenreis.

De enquête was opgebouwd uit drie delen. In het eerste deel werd de respondenten gevraagd

naar reizen die ze hadden gemaakt en hun waardering voor verschillende steden. Dit was het revealed

choice deel van de enquête. Het tweede deel was het stated choice gedeelte, hierin werden per

keuzeset drie hypothetische stedenreizen voorgelegd aan de respondenten en werd gevraagd om

honderd punten volgen hun voorkeur te verdelen over deze drie alternatieven. In de schattingen zijn
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deze honderd punten teruggeschaald naar é~n waarneming per respondent. Het derde deel van de

enquête bestond uit enkele algemene vragen naar de sociaal-economische achtergrond van de

respondenten. Een examplaar van de enquête is opgenomen als bijlage 2.

Elke respondent kreeg in het stated choice deel twaalf of dertien keuzesets voorgelegd uit het

totale design. Dit design bestond uit 241 verschillende keuzesets van twee wisselend alternatieven plus

een basisalternatief. De voorgelegde keuzesets werden op basis van toeval verdeeld over de

vragenlijsten, maar we! zodanig dat elke vragenlijst keuzes uit elk van de subdesigns bevatte. De

enquêtes zijn vervolgens ook op basis van toeval over de respondenten verspreid. Gemiddeld zijn er

zo 27,9 waarnemingen per keuzeset gedaan, met een minimum van 16 waarnemingen en een

maximum van 36 waarnemingen. In de analyse zijn de antwoorden over alle respondenten heen

geaggregeerd.

3. RESULTATEN

3.1. Sociaal-economische achtergrond van de respondenten

In deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van de antwoorden op de algemene vragen in de

enquête. Met deze vragen kon globaal in beeld gebracht worden hoe de steekproef van deelnemers

aan de enquête was opgebouwd.

De respons op de enquête was redelijk ge!ijk verdeeld over mannen en vrouwen

(respectievelijk 55,2 en 44,8 procent van de respondenten) en ook de spreiding over de verschillende

leeftijdscategorieen was gelijkmatig. 78,2 procent van de respondenten was gehuwd of woonde samen

en 19,0 procent was alleenstaand. In 35,2 procent van de huishoudens woonden kinderen van 16 jaar

of jonger. Deze cijfers sluiten redelijk aan bij het landelijk gemiddelde.

De gemiddelde opleiding van de respondenten was relatief hoog: 47,4 procent had een HBO

of universitaire op!eiding achter de rug. Ook hadden veel mensen een rijbewijs (88,6 procent) en

daarbij de beschikking over een auto (84,3 procent). 74,1 procent van de respondenten maakte dan

ook minder dan ~én keer per week gebruik van het openbaar vervoer, 12,6 procent gemiddeld tussen

de ~n en twee keer, en 13,3 procent vaker dan twee keer, met een gemiddelde van 3,2 keer per

week.

3.2. Stated choice data

In de analyse van de stated choice data is eerst een schatting gemaakt voor de drie verschillende

subdesigns zoa!s die in het theoretisch dee! zijn besproken. In het eerste subdesign zijn
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parameterschattingen gedaan over combinaties van keuzes voor vervoermiddel en voor bestemming.

In dit subdesign konden ook de mogelijk relevante interacties worden geschat. Het tweede subdesign

ondersteunde schatting van de parameters voor de keuze van alleen de bestemmingskeuze en het derde

subdesign de keuze van alleen het vervoermiddel. De resultaten van de afzonderlijk schattingen zijn

weergegeven in de tabellen 2a, 2b en 2c.

Hoewel sommige effecten enigszins lastig te interpreteren zijn omdat het nominale variabelen

betreft (bijvoorbeeld het land waar de stad in ligt), kan toch worden geconcludeerd dat de gevonden

parameters in de verwachte richting wijzen. Meer winkelmogelijkheden hadden bijvoorbeeld een

hogere nutswaarde dan minder winkelmogelijkheden en lagere prijzen hadden een hoger nut dan

hogere prijzen.

De belangrijkste attributen in de keuze waren het aantal bezienswaardigheden en de

winkelmogelijkheden. De kenmerken van de accommodatie hadden in het algemeen een wat geringere

invloed, maar waren nog wel significant. Hetzelfde gold voor het aantal cafés en restaurants

dat een vergelijkbare invloed op de keuzes had als de hotelkenmerken. Duidelijk minder belangrijk

waren de kenmerken land waarin de stad lag, afstand, de vervoermiddelkenmerken reistijd en

reiskosten en alle interactie effecten. Behalve voor de bezienswaardigheden waren ook de

kwadratische effecten bij geen van attributen significant.

De specifieke constanten bleken een belangrijke bijdrage te leveren aan de fit van het model.

Het is hierbij echter wel van belang om op te merken dat de constanten niet alleen de specifieke

nutswaarden uitdrukken voor bus en trein maar tegelijkertijd ook corrigeren voor het gemiddelde nut

van de keuzealternatieven in de keuzesets ten opzichte van het basisalternatief. Dit laatste werd in dit

onderzoek beschreven als een bezoek met de eigen auto naar de (volgens verwachting van de

onderzoekers) minst aantrekkelijk bestemming.

Wanneer de resultaten van de schattingen voor de afzonderlijke keuzes worden vergeleken met

die voor de combinaties, is te zien dat de parameterwaarden grotendeels in dezelfde richting wijzen.

Opvallend is dat zelfs bij de keuzes die alléén het vervoermiddel betreffen de kenmerken prijs en

reistijd nog altijd niet significant zijn en dat de specifieke constanten nagenoeg de gehele fit van het

model bepalen. Daarnaast valt op dat de waarden van de constanten tegengesteld van teken zijn aan

die bij de gecombineerde keuze en die bij de keuze van alleen bestemming. Dit houdt in dat bus en

trein structureel minder aantrekkelijk worden gevonden als vervoermiddel dan de eigen auto. Bij de

keuze van alleen bestemmingen bleek het kwadratisch effect voor het land van bestemming significant.

Dit kan worden geinterpreteerd als een lichte voorkeur bij de respondenten voor steden in Belgie en

Nederland ten opzichte van steden in Duitsland.

Om de voorgestelde modelstructuur te toetsen is een dubbel herschaald model geschat over
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alle drie de subdesigns heen. De constanten zijn in deze schatting niet betrokken, omdat de waarde

van de constante niet alleen varieert afhankelijk van de schaal van de subdesigns, maar ook in relatie

tot het gemiddeld nut van de alternatieven in de designs. De resultaten van deze schatting zijn

weergegeven in tabel 3. Tussen de subdesigns 2 en 1 bleek de herschalingsfactor de waarde 0,6336

te hebben. Dit houdt in dat de parameterwaarden voor combinaties van keuzes van vervoermiddel en

bestemming gemiddeld 0,6336 keer zo klein waren als de parameterwaarden die werden geschat over

keuzes die alleen betrekking hadden op bestemmingskeuze. Dit resultaat komt overeen met de

voorgestelde modelbenadering en houdt in dat de storing in de afzonderlijke keuze kleiner was dan

in de gecombineerde keuze. De schatting voor de herschaling tussen subdesign 3 en 1 leverde de

verrassende waarde op van 263,16. Deze waarde zou inhouden dat de storing op keuzes waarbij het

alleen om vervoermiddelen ging vele male groter zou zijn dan die bij gecombineerde keuzes.

Om de significantie van deze herschalingsfactoren te toetsen, is de zogenaamde likelihood

ratio mets uitgevoerd over de verschillende mogelijke modelstructuren. Deze toets maakt het mogelijk

om verschillende varianten in complexiteit van een model met elkaar te vergelijken. Eerst is het

dubbel herschaalde model vergeleken met de drie afzonderlijk modellen voor elk subdesign. Het bleek

dat de fit van het herschaalde model, met veel minder parameterwaarden, niet significant lager was

dan de gecombineerde fir van de drie afzonderlijke modellen. Dit wil zeggen dat de hypothese dat

de onderliggende parameterwaarden na herschaling identiek zijn niet kon worden verworpen.

Vervolgens is om de noodzaak van herschaling te toetsen het dubbel herschaalde model vergeleken

met modellen waarbij slechts é~n van de twee herschalingen was uitgevoerd en met een model waarin

helemaal geen herschaling was opgenomen. Het resultaat was, dat de herschaling van 263,16 geen

significante modelverbetering opleverde en kon worden vervangen door een waarde 1, wat inhoudt

dat er geen herschaling plaats vond tussen de gecombineerde keuze en de keuze over alleen

vervoermiddelen. De schaalfactor van 0,6336 bleek echter wel degelijk significant en werd daarom

niet bijgesteld.

Deze bovenstaande resultaten leken erop te wijzen dat het nested logit model een passende

structuur zou zijn om de gevonden data te modelleren. In het nested model wordt namelijk maar in

d~n van de twee richtingen herschaald. Vanwege de grote rol die de constanten echter speelden in de

afzonderlijke modellen, het feit dat ze verschillende waarden hadden voor de verschillende subdesigns

en vanwege de geringe significantie van de vervoermiddelkenmerken, zijn er echter enkele verdere

verkennende toetsen uitgevoerd.

Eerst zijn de specifieke constanten voor bus en trein vergeleken in de designs waarin de

vervoermiddelen varieerden. Het bleek dat het verschil in parameterwaarde tussen bus en trein niet

significant was. In subdesign 1 was de gecombineerde waarde 0,75254 en in subdesign 3 -0,78861.
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Deze waarden zijn vervolgens met elkaar vergeleken. Dat kon door het nut van het basisalternatief

in subdesign 1 te berekenen met behulp van de geschatte parameterwaarden en vervolgens de

constante met dit berekende nut te verminderen. Op basis van de theorie geeft de zo gevonden waarde

het nut van de openbaar vervoer alternatieven aan ten opzichte van de als basisalternatief aangeboden

auto. De reden hiervoor is dat er tussen het nut van de overige kenmerken in het basisalternatief en

het berekende nut geen verschil moet zijn.

De aldus berekende constante voor openbaar vervoer in subdesign 1, kon toen vergeleken

worden met de constante in subdesign 3 die hetzelfde effect beschreef. Het bleek dat uitgaande van

deze vergelijking een herschaling noodzakelijk was van 0,0816 tussen de keuze voor alleen een

vervoermiddel en de keuze van zowel vervoermiddel als bestemming. Uitgaande van deze waarde die

was gebaseerd op het enige significante effect voor vervoermiddelkeuze (namelijk het verschil in

waardering voor bus-trein ten opzichte van auto) biedt het gelimiteerde probit model een betere

beschrijving dan het nested logit model. Het is echter goed om hierbij op te merken dat de berekende

herschaling deels is gebaseerd op een theoretische afleiding en niet empirisch kon worden

gecontroleerd, omdat de overige kenmerken niet significant waren.

Als laatste onderdeel van het stated choice deel is een vierde subdesign aan de respondenten

voorgelegd, waarin enkele bij naam genoemde steden waren opgenomen op de plaats van de algemene

omschrijvingen uit de eerdere keuzesets. Dit is gedaan om te kunnen nagaan in hoeverre een met

naam genoemde stad de keuze anders beInvloedde dan een in algemene kenmerken omschreven

bestemming. De resultaten van deze schatting zijn opgenomen in tabel 4. Het is duidelijk te zien dat

de invloed van de steden op de keuze relatief groot is. De overige parameterwaarden hebben

vergelijkbare waarden als in de eerdere subdesigns. Van de steden blijken Düsseldorf en Amsterdam

aantrekkelijker te worden gevonden als bestemming voor een weekendreis dan Antwerpen en

Maastricht. Ook in dit subdesign is echter een complicerende factor bij het beoordelen van de

specifieke parameters voor de steden dat deze tegelijkertijd als constante fungeren voor het

gemiddelde nut van de alternatieven ten opzichte van het basisalternatief.

3.3. Revealed choice data

In tabel 5 zijn voor alle steden die bij meer dan 20 respondenten bekend waren de gemiddelde

waarderingen gegeven voor de kenmerken cafés en restaurants, winkelmoge1~kheden en

bezienswaardigheden. Ook is het oordeel weergegeven over de algemene aantrekkelijkheid van de

steden. De drie steden die naast de a! van tevoren aangereikte bestemmingen het meest werden

genoemd waren Den Bosch (126 keer), Nijmegen (63 keer) en Breda (52 keer).

Opvallend hoge scores voor hun algemene aantrekkelijkheid kregen de Belgische steden
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Brugge en Gent, die ook bij het kenmerk bezienswaardigheden het hoogste scoren. Bij deze score kan

echter worden opgemerkt dat deze steden alleen zijn genoemd door respondenten die ze ook

daadwerkelijk hebben bezocht, waardoor de score wellicht vertekend wordt. Anderzijds geldt dat

bijvoorbeeld ook voor een stad als Tilburg, die juist een van de slechtste scores kreeg toebedeeld.

De Duitse steden Düsseldorf en Keulen scoorden met name goed op het punt van

winkelmogelijkheden. Deze score werkte echter niet of nauwelijks door in het totaal oordeel dat men

over deze steden had. Met name Düsseldorf scoorde wat dat betreft slecht. Dit hangt wellicht samen

met de lage score die de stad kreeg voor bezienswaardigheden.

Van de Nederlandse steden scoorde Amsterdam het hoogst op de afzonderlijke kenmerken.

Het oordeel over de algemene aantrekkelijkheid van de stad vie! echter lager uit dan op grond van

de eerdere kenmerken zou kunnen worden verwacht. Maastricht scoorde op dat punt het beste, maar

had weer een relatief lage score voor winkelmogelijkheden. Rotterdam scoorde op alle punten laag.

Relatief laag scoorden ook Den Haag en Utrecht.

In tabel 6a is de verdeling van het gebruik van verschillende vervoermiddelen weergegeven

voor het totaal van meest recente meer- en eendaagse reizen van alle respondenten heen. In table 6b

is daarnaast ook de gebruikte accommodatie bij een meerdaagse reis is weergegeven. Het blijkt dat

voor zowel meer- als eendaagse reizen de auto het meest gebruikte vervoermiddel is (ongeveer 65%)

gevolgd door de trein, die toch nog een kleine 30% van de verplaatsingen voor zijn rekening neemt.

De bus dekt slechts een zeer klein percentage van de gemaakte reizen af. Ten aanzien van het verblijf

valt op dat meer dan de heift van de overnachtingen plaats vond bij vrienden of familie. Een

interessante vraag voor verder onderzoek zou in dit verband kunnen zijn in hoeverre de betreffende

toeristen ook verschillende activiteiten ondernemen in de stad die zij bezoeken.

De resultaten van een regressie-analyse laten zien dat het totaal oordeel over de

aantrekkelijkheid van een stad redelijk uit de afzonderlijke kenmerken kan worden voorspeld

(r2=0,29). Het oordeel over de bezienswaardigheden vertoont daarbij het grootste verband met het

gegeven totaal oordeel, terwijl de winkelmogelijkheden een relatief onbelangrijke rol spelen. Deze

relaties zijn weergegeven in tabel 7.

Ook is voor zowel meer- als eendaagse reizen een keuzemodel geschat dat de relatie aangeeft

tussen het aantal bezoeken dat respondenten hebben gebracht aan de steden die zij kennen en het

oordeel dat zij erover gaven. De resultaten van deze schatting zijn weergegeven in tabel 8. Het blijkt

dat de verkiarende kracht van beide modellen zeer laag is. Een interessant aspect dat desalniettemin

uit de data blijkt is dat ten aanzien van de oordelen op afzonderlijke kenmerken er voor eendaagse

reizen vooral een positieve relatie bestaat tussen het oordeel op winkelmogelijkheden en het aantal

bezoeken, terwijl die relatie voor meerdaagse reizen met name sterk is tussen het oordeel over de
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bezienswaardigheden en het aantal bezoeken. Voor beide typen reizen is overigens het totaal oordeel

over de aantrekkelijkheid eveneens een relatief goede voorspeller voor het aantal bezoeken.

3.4. Vergelijking stated en revealed data

Vergeleken met de fit van het stated choice model voor bestemmingskeuze is die van het revealed

model voor de bestemmingskeuze bij meerdaagse reizen een stuk lager, ook wanneer in het stated

model alleen rekening wordt gehouden met de drie kenmerken uit het revealed model (McFadden’s

rho is respectievelijk 0,233 en 0,029). Dit lijkt er op te wijzen dat bij veel reizen een aantal factoren

een rol speelt die niet direct samenhangen met kenmerken van de steden zeif. Ook het relatief grote

aantal overnachtingen dat plaatsvindt bij vrienden en familie wijst in die richting. De mogelijkheid

om bekenden op te zoeken zal waarschijnlijk vaak meespelen bij de keuze om een bepaalde stad te

bezoeken.

Opvallend bij de vervoermiddelkeuze is het verschil in waardering voor de bus. In het stated

model was de verhouding tussen de keuze voor verschillende vervoermiddelen globaal 50 procent

auto, 25 procent trein en 25 procent bus. Uit de revealed data blijkt echter dat nagenoeg alle reizen

met auto en trein plaatsvinden (in een verhouding van ongeveer 70 procent staat tot 30 procent) en

dat de bus nauwelijks een rol van belang speelt.

Een verdere vergelijking is tussen de revealed en stated data is gemaakt door de parameters

voor de bestaande steden uit het laatste stated choice subdesign, te vergelijken met parameterwaarden

voor de steden in het revealed gedeelte. Er is hiervoor een schatting verricht op de revealed data,

waarbij behalve de waardering op de verschillende kenmerken van de steden ook een reeks dummy

variabelen in het model is opgenomen voor de genoemde steden (Amsterdam, Maastricht, Antwerpen

en Düsseldorf). De resultaten van deze schatting staan in tabel 9. Omdat de intercept in dit model

verschillend is van de intercept in het eerder geschatte model is het niet mogelijk om de gevonden

parameterwaarden direct te vergelijken. Een indicatie kan echter worden gevonden in de relatieve

omvang van de parameters van verschillende steden ten opzichte van elkaar en in de volgorde in

waardering voor de steden. Het blijkt dat in het revealed model Amsterdam een sterkere voorsprong

heeft op de andere steden dan in het stated model en dat Düsseldorf in het stated model juist meer

gewaardeerd wordt. Maastricht en Antwerpen scoren in beide modellen gematigd. Een mogelijke

verklaring voor de gevonden verschillen is dat in de stated choice taak respondenten meer dan in de

revealed choice taak hun keuze baseerden op een de context van een typische vakantiereis. In de

revealed data komen daarnaast bijvoorbeeld ook bezoeken aan familie en bekenden naar voren. Deze

vormen niet alleen een ander motief voor een bezoek aan de stad, maar maken het ook relatief

21



goedkoop om in een stad te verblijven.

4. CONCLUSIES EN DISCUSSIE

In dit verslag hebben we een stated choice benadering gepresenteerd die een algemene structuur biedt

voor het ontwikkelen van modellen voor combinaties van twee keuzes. De voorgestelde benadering

is getoetst in een toepassing op de keuze van vervoermiddel en bestemming bij korte stedenreizen.

Uit de resultaten bleek dat herschaling noodzakelijk was om de verschillende afzonderlijke keuzes te

kunnen samenvoegen tot combinaties van keuzes. In het algemeen kan worden opgemerkt dat de

verkiarende kracht van de verschillende kenmerken in de modellen tamelijk beperkt was en dat met

name de algemene constanten die het nut van de verschillende vervoermiddelen en steden aangaven

een sterke bijdrage leverden aan de fit van de modellen.

Een punt van aandacht in het onderzoek was hoe de resultaten van de stated choice benadering

gekoppeld kon worden aan een de resultaten van een revealed choice onderzoek. Een van de

belangrijkste moeilijkheden bij deze vergelijking bleek dat er verschillende toeristische activiteiten

onder de noemer stedenreis vallen die niet altijd met elkaar vergeleken konden worden.

Ten aanzien van mogelijke praktische implicaties van het onderzoek kunnen de volgende

resultaten worden genoemd. Het is gebleken dat bij stedenreizen de kenmerken van de bestemming

de belangrijkste plaats innamen in het keuzeproces. Deze werden gevolgd door kenmerken van de

accommodatie, die nog steeds een significante rol speelden bij de keuze. De invloed van

vervoermiddel kenmerken op de keuze was minimaal, hooguit speelde de keuze tussen het we! of niet

gerbuik maken van de eigen auto. Hoewel het merendee! van de reizen met de auto werd gemaakt

b!eek namelijk dat met name de trein een reëel a!ternatief was voor veel respondenten.

Een nadere beschouwing van de afzonder!ijke kenmerken van de bestemming !aat zien dat

voor eendaagse reizen vooral de winkelmoge!ijkheden in de stad van be!ang waren, terwijl voor

meerdaagse reizen met name het oordee! over de bezienswaardigheden van be!ang was. Opval!end

was in dit verband het positieve beeld dat veel respondenten hadden van de Belgische steden, zowel

voor wat betreft hun algemene aantrekkelijkheid als het aanta! bezienswaardigheden. De Duitse steden

scoorden vooral hoog op het punt van de winke!mogelijkheden, maar kregen een minder gunstige

totaalscore. Van de Nederlandse steden was de positie van Amsterdam het sterkst, hoewel oordeel

over de algemene aantrekkelijkheid van de stad onverwacht laag uitviel ten opzichte van de oordelen

over de afzonderlijke kenmerken.

Ten aanzien van moge!ijk vervolgonderzoek Iijkt het met name interessant om de motieven
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die verschillende categorieën toeristen hebben om een stad te bezoeken nader te bestuderen en deze

vervolgens te koppelen aan de activiteitenpatronen die ze in de stad hebben. De besproken resultaten

lijken namelijk aan te geven dat een verdergaande segmentatie van de markt voor stedenreizen op zijn

plaats zou zijn. Marketing- en beleidsinspanningen kunnen dan voor de verschillende segmenten een

andere invulling krijgen.
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Tabel 1. Kenmerken gebruikt in het stated choice gedeelte

Bestemming Niveaus

Land Nederland Duitsland België

Reisafstand 75 km 100 km 125 km

Aantal restaurants en cafés weinig veel zeer veel

Winkelmogelijkheden weinig veel zeer veel

Bezienswaardigheden weinig veel zeer veel

Prijs van het hotel f 50.- f 75.- f 100.-

Aantal sterren hotel 2 sterren 3 sterren 4 sterren

Ligging hotel in het centrum nabij centrum rand van de
stad

Interactie tussen land en bezienswaardigheden

Vervoermiddel Niveaus

Prijs (bus) f 30,- f 45,- f 60,-

Prijs (train) f 45,- f 60,- f 75,-

Reistijd (bus) 1,5 uur 2 uur 2,5 uur

Reistijd (train) 1,5 uur 2 uur 2,5 uur

Interactie tussen afstand en tijd (bus) - - -

Interactie tussen afstand en tijd (trein) - - -
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Tabel 2a. Parameterschattingen voor subdesign 1: bestemmings- en vervoermiddelkeuze

Attribuut Parameter Standaard t-waarde
schatting afwijking

Land -0,00427 0,04342 - 0,098

-0,03546 0,02386 - 1,486

Reisafstand -0,00874 0,04 189 - 0,209

-0,01039 0,02414 - 0,429

Restaurants en cafés 0,08628 0,04146 2,081

0,013 13 0,02584 0,508

Winkelmogelijkheden 0,15990 0,04456 3,589

0,04268 0,02524 1,691

Bezienswaardigheden 0,23247 0,04219 5,511

0,04647 0,02233 2,081

Prijs van het hotel 0,08945 0,04214 2,122

0,00702 0,02372 0,296

Aantal sterren hotel 0,09489 0,04747 1,999

0,00690 0,02429 0,284

Liggmg van het hotel 0,08707 0,03940 2,210

0,00950 0,02397 0,396

Interactie A1.S1 0,01363 0,05375 0,254

Land en Bezienwaardgiheden A1.S2 -0,00957 0,02921 - 0,328

A2.S1 0,02582 0,03055 0,845

A2.S2 0,00274 0,01810 0,151

Specifieke constante (bus) 0,72820 0,06155 11,831

Prijs (bus) 0,06233 0,05913 1,054

0,01168 0,03386 0,345

Reistijd (bus) 0,00568 0,05835 0,097

0,02194 0,03437 0,638

Specifieke constante (trein) 0,77635 0,06110 12,707

Prijs (trein) 0,04639 0,05737 0,809

-0,02360 0,03370 - 0,700

Reistijd (trein) 0,00164 0,05837 0,028

0,01001 0,03382 0,296

Interactie D1.Th1 0,06399 0,07202 0,888

Afstand en D1.Th2 0,00970 0,04243 0,229

Reistijd (bus) D2.Th1 0,00803 0,04229 0,190

D2.Th2 0,00116 0,02452 0,047

Interactie D1.TtI 0,03558 0,06946 0,5 12

Afstand en D1.Tt2 -0,00222 0,04193 - 0,053

Reistijd (trein) D2.Tt1 -0,04117 0,04202 - 0,980

D2.Tt2 0,00822 0,02480 0,331

27



Tabel 2b. Pararneterschattingen voor subdesign 2: bestemmingskeuze.

Attribuut Parameter Standaard t-waarde
schatting afwij king

Constante 0,83566 0,078 15 10,693

Land 0,01602 0,05381 0,298

-0,01817 0,02999 - 0,606

Afstand 0,00431 0,04260 0,101

0,02185 0,02621 0,834

Restaurants en cafés 0,10241 0,04303 2,380

-0,00860 0,03206 - 0,268

Winkelmogelijkheden 0,13928 0,04203 3,314

0,00808 0,03 133 0,258

Bezienswaardigheden 0,29092 0,04323 6,729

0,03130 0,02721 1,150

Prijs van het hotel 0,14357 0,04450 3,226

-0,00041 0,03168 0,013

Aantal sterren hotel 0,10737 0,04269 2,515

0,00158 0,03091 0,051

Ligging hotel 0,07301 0,04259 1,714

0,01076 0,03 105 0,396

Tabel 2c. Parameterschattingen voor subdesign 3: vervoermiddelkeuze.

Attribuut Parameter Standaard t-waarde
schatting afwijking

Specifieke constante (bus) -0,82238 0,06067 13,555

Prijs (bus) -0,01954 0,07079 - 0,276

-0,03341 0,04121 -0,811

Reistijd (bus) 0,01327 0,07029 0,189

0,01850 0,04147 0,446

Specifieke constante (trein) -0,75652 0,05934 12,749

Prijs (trein) 0,04127 0,06919 0,597

0,02728 0,04048 0,674
Reistijd (trein) 0,05854 0,06928 0,845

0,01797 0,04042 0,445

McFadden’s Rho-kwadraat:
a) 0,30922 b) 0,47288 c) 0,35633
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Tabel 3. Gecombineerde parameterschatting

Attribuut Parameter Standaard t-waarde
schatting afwij king

Land 0,03 195 0,02504 1,276

-0,03293 0,01456 - 2,261

Reisafstand 0,03 105 0,02295 1,353

-0,00363 0,01379 - 0,263

Restaurants en cafés 0,12068 0,02295 5,259

0,00515 0,01534 - 0,336

Winkelmogelijkheden 0,14540 0,02273 6,397

0,01127 0,01532 0,736

Bezienswaardigheden 0,25530 0,02356 10,837

0,03191 0,01386 2,301

Prijs van het hotel 0,13741 0,02326 5,908

-0,00269 0,01508 - 0,178

Aantal sterren hotel 0,11073 0,02322 4,769

-0,00368 0,01498 - 0,246

Ligging van het hotel 0,09327 0,02257 4,133

0,00019 0,01499 0,013

Prijs (bus) -0,00008 0,00024 - 0,326

-0,00011 0,00014 -0,782

Reistijd (bus) 0,00010 0,00024 0,424

0,00010 0,00014 0,715

Prijs (trein) 0,00011 0,00024 0,458

0,00011 0,00014 0,802

Reistijd (trein) 0,00013 0,00024 0,542

0,00008 0,00014 0,557

Schaalfactoren:

Subdesign 2 versus 1: 0.6336 significant
Subdesign 3 versus 1: 263.26 niet significant

McFadden’s Rho-kwadraat: 0.15055
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Tabel 4. Parametersehattingen subdesign 4 met specifieke bestemmingen.

Attribuut Parameter Standaard t-waarde
schatting afwijking

Amsterdam 0,75874 0,13753 5,509

Maastricht 0,42536 0,15238 2,791

Düsseldorf 0,78420 0,13753 5,702

Antwerpen 0,50747 0,14037 3,615

Prijs van het hotel 0,11008 0,05979 1,841

-0,00852 0,04476 -0,190

Aantal sterren hotel 0,13933 0,06328 2,202

-0,00638 0,04174 - 0,153

Ligging van het hotel 0,11446 0,07486 1,529

0,01357 0,04848 0,280

Prijs (bus) 0,11149 0,09943 1,121

-0,01668 0,06106 - 0,273

Reistijd (bus) 0,11270 0,09419 1,197

-0,07266 0,06330 - 1,148

Prijs (trein) 0,10739 0,08972 1,197

0,00750 0,05870 0,128

Reistijd (trein) -0,01806 0,09787 - 0,185

0,00767 0,06138 0,125

McFadden’s Rho-kwadraat: 0.30950
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Tabel 5. Beoordeling per stad

Stad kenmerk gemiddelde score’~ standaard
afwij king

Aken aantal café’s en restaurants 5,136 1,283

n = 22 winkelmogelijkheden 6,136 1,167

bezienswaardigheden 5,500 1,819

totaal oordeel aantrekkelijkheid 5,818 1,593

Amsterdam aantal café’s en restaurants 6,795 1,453

n 585 winkelmogelijkheden 6,703 1,428

bezienswaardigheden 6,694 1,580

totaal oordeel aantrekkelijkheid 5,798 1,747

Antwerpen aantal café’s en restaurants 6,714 1,573

n = 496 winkelmogelijkheden 6,196 1,566

bezienswaardigheden 6,387 1,690

totaal oordeel aantrekkelijkheid 6,369 1,887

Amhem aantal café’s en restaurants 5,315 1,471

n = 35 winkelmogelijkheden 5,457 1,314

bezienswaardigheden 4,771 1,750

totaal oordeel aantrekkelijkheid 5,657 1,626

Breda aantal café’s en restaurants 5,865 1,415

n = 52 winkelmogelijkheden 5,788 1,446

bezienswaardigheden 4,981 1,435

totaal oordeel aantrekkelijkheid 5,750 1,297

Brugge aantal café’s en restaurants 6,213 1,667

n = 47 winkelmogelijkheden 5,149 1,503

bezienswaardigheden 7,553 0,829

totaal oordeel aantrekkelijkheid 7,447 1,515
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Stad kenmerk gemiddelde score standaard
afwijking

Brussel aantal café’s en restaurants 6,235 1,548

n = 307 winkelmogelijkheden 6,166 1,615

bezienswaardigheden 6,524 1,558

totaal oordeel aantrekkelijkheid 6,023 1,759

Düsseldorf aantal café’s en restaurants 5,700 1,533

n 243 winlcelmogelijkheden 6,778 1,394

bezienswaardigheden 4,502 1,702

totaal oordeel aantrekkelijkheid 5,165 1,715

Gent aantal café’s en restaurants 6,154 1,515

n = 26 winkelmogelijkheden 5,385 1,472

bezienswaardigheden 7,269 1,511

totaal oordeel aantrekkelijkheid 7,615 1,203

Groningen aantal café’s en restaurants 5,654 1,573

n = 26 winkelmogelijkheden 5,231 1,583

bezienswaardigheden 5,154 1,405

totaal oordeel aantrekkelijkheid 6,077 1,742

Keulen aantal café’s en restaurants 5,686 1,486

n = 207 winkelmogelijkheden 6,271 1,324

bezienswaardigheden 5,662 1,595

totaal oordeel aantrekkelijkheid 5,512 1,539

Maastricht aantal café’s en restaurants 6,416 1,511

n = 567 winkelmogelijkheden 5,975 1,453

bezienswaardigheden 5,977 1,663

totaal oordeel aantrekkelijkheid 6,730 1,489
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Stad kenmerk gemiddelde score standaard
afwijking

Middelburg aantal café’s en restaurants 4,440 1,294

n 25 winkelmogelijkheden 4,880 1,590

bezienswaardigheden 6,040 1,207

totaal oordeel aantrekkelijkheid 6,600 1,080

Nijmegen aantal café’s en restaurants 5,603 1,642

n = 63 winkelmogelijkheden 5,794 1,450

bezienswaardigheden 5,159 1,743

totaal oordeel aantrekkelijkheid 6,206 1,297

Rotterdam aantal café’s en restaurants 5,020 1,553

n = 399 winkelmogelijkheden 5,519 1,417

bezienswaardigheden 4,491 1,679

totaal oordeel aantrekkelijkheid 4,321 1,474

Den Haag aantal café’s en restaurants 5,068 1,547

n 425 winkelmogelijkheden 5,758 1,513

bezienswaardigheden 5,929 1,763

totaal oordeel aantrekkelijkheid 5,506 1,644

Den Bosch aantal café’s en restaurants 6,254 1,332

n = 126 winkelmogelijkheden 6,056 1,304

bezienswaardigheden 5,595 1,621

totaal oordeel aantrekkelijkheid 6,500 1,319

Tilburg aantal café’s en restaurants 5,214 1,548

n = 28 winkelmogelijkheden 5,143 1,508

bezienswaardigheden 3,536 1,261

totaal oordeel aantrekkelijkheid 4,429 1,597
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Stad kenmerk gemiddelde score standaard
afwijking

Utrecht aantal café’s en restaurants 5,473 1,452

n 486 winkelmogelijkheden 6,210 1,407

bezienswaardigheden 4,700 1,665

totaal oordeel aantrekkelijkheid 5,208 1,733

1) scores: 1: ‘niet zo veel’; ‘niet zo aantrekkelijk’

5: ‘veel’; ‘aantrekkelijk’

9: ‘zeer veel’; ‘zeer aantrekkelijk’
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Tabel 6a. Gebruikt vervoermiddel

Type reis auto trein bus overig

eendaags 64,9 28,0 5,9 1,2

n = 3859

meerdaags 67,9 27,6 2,5 2,0

n = 825

Tabel 6b. Gebruikte accommodatie

Type reis hotel/pension vrienden/familie overig

meerdaags 40,9 52,3 6,8

n = 778
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Tabel 7. Relatie tussen totaaloordeel aantrekkelijkheid van steden en oordeel OP kenmerken.

Kenmerk Parameter waarde Standaard t-waarde
afwijking

Constante 1,895 0,102 18,501

Beoordeling restaurants en cafés 0,217 0,017 12,837

Beoordeling winlcelmogelijkheden 0,081 0,018 4,540

Beoordeling bezienswaardigheden 0,372 0,014 27,312

r2 = 0,29

Tabel 8a. Relatie tussen aantal eendaagse bezoeken en oordeel op kenmerken.

Kenmerk Parameter waarde Standaard t-waarde
afwijking

Beoordeling restaurants en cafés 0,0490 0,0079 6,180

Beoordeling winkelmogelijkheden 0,0775 0,0077 10,114

Beoordeling bezienwaardigheden - 0,0283 0,0063 - 4,463

Totaaloordeel aantrekkelijkheid 0,0973 0,0067 14,635

McFadden’s Rho-kwadraat: 0,0438

Tabel 8b. Relatie tussen aantal meerdaagse bezoeken en oordeel op kenmerken.

Kenmerk Parameter waarde Standaard t-waarde
afwijking

Beoordeling restaurants en cafés - 0,0168 0,019 - 0,866

Beoordeling wiukelmogelijkheden - 0,0096 0,020 - 0,493

Beoordeling bezienswaardigheden 0,0826 0,016 5,049

Totaaloordeel aantrekkelijkheid 0,0794 0,016 4,842

McFadden’s Rho-kwadraat: 0,0294
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Tabel 9. Parameterschattingen revealed met specifieke bestemmingen.

Attribuut Parameter Standaard t-waarde
schatting afwijking

Amsterdam -0,244~1 0,06425 - 3,807

Maastricht -0,82533 0,08402 - 9, 823

Düsseldorf -0,73106 0,14728 - 4,964

Antwerpen -0,85060 0,08 146 -10,442

Beoordeling restaurants en cafés 0,01343 0,01955 0,687

Beoordeling winkelmogelijkheden 0,00763 0,01943 0,393

Beoordeling bezienswaardigheden 0,07762 0,01552 5.000

Totaaloordeel aantrekkelijkheid 0,13217 0,01543 8,567

McFadden’s Rho-kwadraat: 0.08808
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BIJLAGE 1 Het nested logit en probit model

In het nested logit-model wordt een hiërarchische structuur verondersteld in de schaal van de

storingen, waarbij het verschil in storing geleidelijk aan afneemt naarmate alternatieven meer op

elkaar lijken. Binnen deze benadering worden twee sterk verschillende alternatieven bovenaan in

de keuzestructuur geplaatst, terwiji twee op elkaar lijkende alternatieven onderaan in de structuur

tereeht komen. Voor vervoermiddelkeuze (1’) en bestemmingskeuze (D) is dit schematisch als

volgt weer te geven:

Sequential

T1TJ D1~DK

/\AIU\
Dl DK Di DK Ti TJ Ti TJ

Fig. 1 Nested logit structuur

De formules voor een nested logit-model (met twee niveaus) kunnen als volgt worden

weergegeven:

P(i exp(( V~ +

~, exp((I’~+ 7)~~hoor))

exp((V )~~‘~)
P(kli) k

~nEN exp((V~)~”~~)

= _4,~_1flE N exp((V~)a~).

Waarbij

P(i I J) de kans is dat een comb inatie van alternatieven met daarin vervoermiddel i wordt gekozen

uit de set van alle vervoermiddel-bestemmingscombinaties J,

P(k 1) de kans is dat bestemming k wordt gekozen uit N alternatieve bestemmingen in nest i,

j~°°~, de schaalfactoren zijn voor de storing op het hoge en lage niveau, waarbij
ILIa~2S die voor het lage niveau meestal op 1 wordt gesteld, zodat de schatting voor de andere, de
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verhouding tussen de storingstermen aangeeft,

V~, het nut is van de attributen op het hoge niveau (in dit geval de vervoermiddelattributen),

V,~, de zogenaamde inclusive value of logsom van het nest is, deze geeft het totaal van de

nutten van de attributen in het nest weer,

Vk het nut is van de attributen op het lage niveau (in dit geval de bestemmingsattributen).

De meest algemene benadering om afliankelijkheden in de storingen van verschillende

alternatieven weer te geven is het probit-model. Het prob it-model is gebaseerd op de aanname dat

de storingsterm voor elk alternatief normaal verdeeld is. De afhankelijkheden tussen de nutten

kunnen worden beschreven met behulp van een variantie-covariantie matrix. Hiermee kunnen met

name alternatieven die elkaar gedeeltelijk overlappen voor wat betreft deelkeuzes en de daarbij

behorende storingstermen goed worden beschreven. Dit betekent dat twee alternatieven die voor

een groot deel uit dezelfde deelkenmerken bestaan ongeveer gelijke keuzekansen zullen krijgen.

Dit laatste is moeilijk in een nested model te implementeren omdat het neit waarschijnlijk is dat

overlap tussen verschillende deelkenmerken strikt hierarchisch geordend zal zijn.

De samenhang tussen de storingen in de nutten van verschillende routes kan worden

weergegeven met behulp van de volgende variantie-covariantie matrix voor alternatieven bestaande

en uit een vervoermiddel T en een bestemming D:

UTIDK UTJDK

UTJDI var(ET + ED +Em) ... var(ET) 0

UTIDK var(E~) ... var(e~. + ED + Em) ... var(ED)

UTJDK 0 ... var(ED) var(e~. + ED + Em)

Indien wordt aangenomen dat de storingen op de verschillende kenmerken onderling

identiek en onathankelijk verdeeld zijn en samenhangen tussen de storingen van verschillende

kermerken dus niet worden toegestaan, dan kan deze matrix aanzienlijk worden vereenvoudigd.

Alle varianties kunnen dan namelijk in dezelfde eenheid worden uitgedrukt die bovendien in het

schattingsproces op ë~n kan worden gesteld. De kans dat een bepaald alternatief zal worden

gekozen kan als volgt worden uitgedrukt:
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.1P(T~Dk) = I - ... - f (c~.,.. ,ETJDK) dE~Dk... dETJDK
J—o~ ~

waarbij f (c~ ,ETJDK) de kansdichtheidsfunctie van de normaal verdeling is.
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BIJLAGE 2 Enquêteformulier
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Op vakantie in de stad

Technische Universiteit b~L/ Eindhoven

Dit onderzoek gaat over stedentrips naar de grote steden in Nederland en naar enkele steden in
Duitsiand en België, niet ver van de grens met Nederland. Op het kaartje kunt u zien om welke
steden het gaat en waar ze ongeveer liggen.

Figuur 1. Steden die in het onderzoek aan de orde komen

De enqu~te bestaat uit drie onderdelen. Het eerste deel heeft betrekking op de steden die op het
kaartje staan. We zullen u vragen een beoordeling te geven van de steden en ook of u ze wel eens
heeft bezocht. In het tweede deel van de enquête leggen we u enkele denkbeeldige stedentrips voor
en vragen u die op hun aantrekkelijkheid te beoordelen. Het derde deel tenslotte bestaat uit enkele
korte algemene vragen. Nadere instructies voor het invullen van de enquête vindt u gaandeweg bij
de verschillende vragen.

Veel succes en bedarikt voor uw medewerking.

Mtwerpen

D
Bnjss~

D
Dasseldorf

0
)~en

sectie Urbanistiek
faculteit Bouwkunde LLLL



A. Beoordeling van de steden

In dit eerste deel van de enquête vragen we u om de genoemde steden op een aantal belangrijke
aspectefl te beoordelen en om aan te geven of U ze in de afgelopen drie jaar heeft bezocht. Een
belangrijk punt is hierbij dat dit onderzoek alleen gaat over de bezoeken die u in uw vrije tijd aan
de steden heeft gebracht. Zakelijke bezoeken moet u daarom bij het invullen van de vragen niet
meerekenen.

Voor elke stad is een korte tabel opgenomen waarin u uw antwoorden kunt invullen.
Ook als u een stad niet zo goed kent willen wij u toch vragen om er een oordeel over te geven.
We krijgen dan een indruk van het beeld dat u van de stad heeft. Wanneer u een stad écht niet
kent, kunt u dat aan het begin van elke tabel aangeven. U hoeft dan alleen de vraag te
beantwoordefl of u wel eens een bezoek aan die stad heeft overwogen.

Terverduidelijkiflg volgt hieronder een voorbeeld van een tabel zoals die er uit zou kunnen zien
voor de stad Den Bosch. Bij de eerste vier vragen is een kruisje gezet bij de beoordeling die
mogelijk zou kunnen passen bij deze stad. Hoe verder naar rechts het kruisje op de lijn staat,
hoe hoger u de stad op dat onderdeel waardeert.

Als voorbeeld is hier ingevuld dat u vindt dat er in Den Bosch ‘niet zo veel’ tot ‘veel’ cafés en
restaurants zijn, ‘veel’ winkelmogelijkheden en ‘veel’ tot ‘zeer veel’ bezienswaardigheden. Als
geheel vindt u de stad aantrekkelijk. U heeft in het voorbeeld de afgelopen drie jaar, één
meerdaags bezoek aan de stad gebracht en twee bezoeken van één dag of korter. In de tabel is
daarom ‘1’ en ‘2’ ingevuld bij de vraag over het aantal bezoeken. Ook is ‘niet van toepassing’
(n.v.t.) ingevuld bij de vraag of u een bezoek heeft overwogen. Deze vraag geldt namelijk alleen
als u niet in de stad bent geweest. In het voorbeeld heeft u voor uw meerdaagse bezoek de auto
genomen en overnacht in een hotel. Dit. is in de tabel aangekruist. Bij uw meest recente bezoek
van één dag of korter heeft u de trein genomen. Ook dit is aangekruist.

Voorbeeld:

DEN BOSCH ..

Hoe beoordeelt u ind~ze stad: 0 onhekend met deze stad
1 H~t a~intal caks ~n rcstaurdnts nict zo veci veel zeer veel

2 D~ nkelmogJIJkhL4~k.fl9 ~ Z~ veel vee~ zecrvecl

3.. Do be~ienswaardigI1ed~n? . veel )<‘ zeerveel

Ho. waar&crt u do stad als g~hi.e1 met ~ke1iik aantrbjk zeer aantrekchjk

Hoe yank heeft u do stad in de afge.Iopen keer een meerdaags bezoek
due jaar in uw vrije tijd bezocht? : 1. keer één dag of korter

• .:Als u de stad niet heeft hezocht, heeft: . 0 wel overwogen 0 niet overwogen ~n.v.t.
• u dan wel ëen.bezoek overwogefl?

• Wat was bij uw incest recente : (~ auto 0 bus 0 trein
ineerdaagse bezock uw vervoermiddel?. . . 0 anders, ni 0 n.v.t.
En ~vat was toen uw . . C~. hotel/pension 0 vrienden/familie
verblijfsacconlmOdatie?.. .. . .. . . . 0 anders, ni 0 n.v.t.
Wat was hij uw meest recente bezoek van 0 auto 0 bus ~trein
één da~ of korter uw vervoermiddel? 0 anders, ni 0 n.v.t.

Wilt u nu zeif de tabellen op de volgende pagina’s invullen? De naam van de stad waar het over
gaat is boven elke tabel aangegeven.



Wilt u de tabellen invullen voor de in de kopjes genoemde steden?

Hoe beoordeelt u in dezestad
1. Het~ aantal cafés en restaurants?

I De winkelmogel~jkheden?

3. D~ bezienswaardigheden~

floe waardeer~ u do stad als gelieel?

Hoe vaak heeft ‘u de stad’in do afgelopen
driejaar in uwvrije tijd bezocht?

Alan do stad niet h oft bezocht~ heeft
,u dan wet een.bezoek overwogen?

Wat was bij uw a1~est røceute
nieerdaagsebezoek ~iw vervoermiddel?
Euwatwastoenuw
verblijfsaccommodatie?
Wat was 11j uw meest recento bezoek van’
~n da~ of korter uw vervoennIddel~”

Hoe beoordeek u in doze sta&
• 1. Ret aantal cafés en’ restaurants?

• 2. De winkelmogelijkheden7

~ fle bezieuswaar~ligheden?

floe waardeert.u de stad als geheefl.

floe vaak heeft ii d~ stad in de afgelopen.
driejaar in uw vrije t~jd bezocht?

Ala u do stad niet heeft bezocht, heeft
• u dan wel een bezoek overwogen?.
‘Watwasbijuwmeestrecente
meerdaagse bezøelc uw vervoeriniddol?
En waL was toea uw
verblijfsactommodatie?

Wat was b~j uw rneest recente bezoek van
één da~ of korter uw vervoermiddel?

floe beoordeek ii in doze stath.’
• ‘1. Hot aantal cafés en restaurants?.

Z De winkelmogel~jkheden?

~. Do bezienswaardIgheden?

‘floe waardeert u,’dá stad als g~hee1?
floe vaak heeft u de stad in do afgelopeu
driejaar inuw vxije tijd bezocht?

Ala u do stad niet heeft bezocht~ hoeR
u dan wel eon. bezoek overwogen?

Wat was bij uw méest recente’
meerdaagse bezoék iiw vervoermiddel?
Enwatwastoenuw
vorblijt~aecommodatio?
Wat was bij uw meest recente bezoek van
~én dag of korter uw vervoermiddel?

veel

veel
I I I •

0 onbekend met deze stad
niet zo veci veel zeer veel

• a . a • I

niet zo veel veci zeer veci

niet w veel veel zeer veel
• . I I g I I

niet aantrekkelijk aantrekkelijk zcet a~ntrekkciijk
• . I I I I I

keer eon. meerdaags bezoek
keer één dag of korter

o wel overwogen 0 niet overwogen 0 n.v.t.

Oauto Obus Otrein
o anders, ni 0 n.v.t.
o hotel/pension 0 vrienden/familie
o anders, ni 0 n.v.t.
Oauto Obus Otrein
o anders, ni 0 n.v.t.

net w vcel

net zo veel

veel

o onbekend met deze start
zeer veel

met zo veci

niet e,~ntrekkeIijk

zeer veel

aantxekelijlc

zeer veel

zeer untxekkdijk
I . I

keer een meerdaags bezoek
keer édn dog of korter

o wel overwogen 0 niet overwogen 0 n.y. t.

Oauto Obus Otrein
o anders, ni
o hotel/pension 0 vrienden/familie
o anders, ni
o auto 0 bus 0 trein
o anders. ni

0 n.v.t.

0 n.v.t.

0 n.v.t.

AMSTERDAM

0 onbekend met deze stad
nict zo veci vccl zeer vccl

I ~ I 4 I 1 1

met zo veel veel zccr veel
• I I I I I I

niet zo veci veel zeer veci
I I I I I

met aantrekkelijk aantrckkclijk zeer aantrckkclajk
a I I I I I I

keer eon meerdaags bezoek
keer één dog of korter

o wel overwogen 0 niet overwogen 0 n.v.t.

o auto 0 bus 0 trein
o anders, iii 0 n.v.t.
o hotel/pension 0 vrienden/familie
o anders, ni 0 n.v.t.
Oauto Obus Otrein
o anders, ni 0 n.v.t.



floe beoordeek u in deze stad~
1. Ret aantal cafés en restaurants?.

2. De winkelmogelijkhedea?:

3. De bezienswaard~gf1edefl?

floe waardeert~u de stâ4~ls geheefl.
~
drie jaar inuw vrije t~d bewcht?.

Als 11 do stad niet heeft bezocht, heeft
• u dan wel eon bezoekoverwOgen?
Wat was bij uw meest recente
xneerdaagse bez~ uw vervoerniiddel?
En wat was toen uw
vethhjfsaccoumodati6?
Wa~ was b~j uw incest recente bezoek van
één dag of korter uw vervoermiddel?

floe beoordeelt uin doze stad
1. HeL aantal cafés en restaurants?

2. Dc winkeirnogelijidieden?

• 3. De bezienswaard~gbedefl?

Hoe waardeert ii do s~ãd als géheel?

floe vaak heeft u do stad in do afgelopen
driejaar in uw vrije tijd bezocht?

Ms u do stad niet beèft bezocbt~ heefi
~

Wat was bij uw meest rcente
tneerdaagse bezoclc uwvervoermiddel? :
Eu wat was toen uw.
verb1~j fsacvommodatie?
Wat was bij uw incest recente bezoek van
één dag of korter uw vervoenniddel~

0 onbekend met deze stad
met zo veel veel zeer veci

t~- I p p

nict zo veel veel zeer veel
4 4 I P I . P

niet zo vcel veel zeer veel
P 1 I I I P I P

niet untrekkelijk aantrekkeijk zeer untrekkeliJk
P 4 P I I I I —

keer eon meerdaags bezoek
keer één dag of korter

0 wel overwogen 0 niet overwogen 0 n.v.t.

0 onbekend met deze stad
niet zo veet veel zeer veel

I I I I I I P

niet zo veel veci zeer veel
p 4 I I I P I I

niet zo vccl veel zeer veel
P 4 I I I I I

met aantrekkelijk aantrekkeijk zeer aantrekkdijk
I I 1 4 I I I ~

keer eon meerdaags bezoek
keer één dag of korter

0 wel overwogen 0 niet overwogen 0 n.v.t.

niet zo veel veci
P S P

nietzoveet veel
I~ I I ~

niet zo veel veel
p P 4 P 4

niet aantickkelijk untrekkeijk
4 1 •

keer eon meerdaags bezoek
keer één dag of korter

o wel overwogen 0 niet overwogen 0 n.v.t.

Oauto Obus Otrein
o anders, nI

o hotel/pension 0 vrienden/familie
o anders, ul

Oauto Obus Otrein
o anders, nl

Oauto Obus Otrein
o anders, iii 0 n.v.t.

o hotel/pension 0 vrienden/familie
o anders, nI 0 n.v.t.
Oauto Obus Otrein
o anders, ni 0 n.v.t.

MAASTRICHT

Oauto Obus Otrein
o anders, nl 0 n.v.t.

o hotel/pension 0 vrienden/familie
o anders, ni 0 n.v.t.

o auto 0 bus 0 trein
o anders, ni 0 n.v.t.

o onbekend met deze stad
zeer veci

zeerveci

zeer veel
P -4

zecr aantrekkelijk

1100 bøoordeelt ~ in doze stad

~ De wmkelmogelijkhedeu’

3 De bezienswaardigheden?

floe waardeert u de stad als geheel?

Hoe vaãk beeft u do stad in de at~elopen
dne jaar in uw vnje t~d bezocht?

Ms u. do stad met heeft bezocht, beeft
u dan wel eon bezoek overwogen?

Wat was bij uw incest recente
meerdaagse bezoek uw vervoernnddel9
En wat was toert uw
verbhj fsaccominodotiO’
Wat was bij uw incest recente bezoek van 0 n.v.t.

o n.v.t.

o n.v.t.



Hoe beoordeelt u in deze stad~
1. Ret aantal cafés en restaurants?

2, De wiñkelznogelijkheden?

3. De bezienswaard~gheden?

Hoe waa déertudestadals geheel?

Hoe va~k beeft ii de stad hide afgelopen.
driejaar in uw viijetgdbezodit?.

Als ü de stad niet heeft bezocht, heeft
u dan wel een bezoek overwogen?

Wat~asbm~strecente
meerdaagse bezoelc uw vevoerruiddel?
En wa~ was toen uw
verblijfsaccommodatie?.
Wat was Nj uw meest recente bezoek van
één dag of korter uw vervoermiddel?

Hoebeoordeelti~indezesta&
1. Het santal cafés en restaurants?

2. De wnkelmogeUjkheden?

3. De bezienswaard~gheden?

Hoe wairdeeit u de stad als góheel?

He vaak heeft U destad in de afgelopen.
driejaar in uw vnje tijd bezocht?

Ms u de stad niet beeft bezocht,~ heeft
• u dan wel een bezoek overwogen?
Wat was Nj uw méest recente
meerdaagse bezoek uw vervcernilddel?
En wat was toen nw.
verblijfsaccommodatie7
Wat was bij uw meest recente bezoek van
~én dag of korter uw vervoermiddel?

Roe beoordeelt u in deze stad:
1. Ret aantal cafés en restaurants?

• 2, 1)e~ winkelmogel~jkheden?

3. De bezienswaard~gbedeu?

Hoe waardeert u de sta4 als geheel?

Hevaakbeeftudestadindeafgelopen
drie jaar in uw vrije tijd bezocht?

Als ude stad niet heeft bezocht, heeft
u dan ~wel een bezoek overwogen?

Wat was bIj uw meest recente
meerdaagse bezoek uw vervoermiddel?
En wat was toen uw
verbl~jfsaccommodatie?
Wat was uw rneest recente bezoek van
één dag of korter uw vervoermiddel?

veci

veel
I I I I t

nict zo veel

niet zo vect

veci

o onbekend met deze stad
zcer veel

met zo veel

‘wed

nict azotrckkelijk

‘wed

zccr ‘wed

aantrckelijk

zeer ‘wed

zeer aanirekkelijk

keer een meerdaags bezoek
keer één dag of korter

0 wel overwogen 0 niet overwogen 0 n.v.t.

Oauto Obus Otrein
o anders, ni

o hotel/pension 0 vrienden/familie
o anders, ni

Oauto Obus Otrein
o anders, ni

0 u.v.t.

0 n.v.t.

0 n.v.t.

niet zo ‘wed

niet Zn ‘wed

o onbekend met deze stad
‘wed zeer ‘wed

niet Zn ‘wed

niet aantrekkc1~jk

zeer ‘wed

aantrekkelijk

zeer vcel
I ~

zeer aantrdkelijk

keer een meerdaags bezoek
keer één dag of korter

0 wel overwogen 0 niet overwogen 0 n.v.t.

Oauto Obus Otrein
o anders, ni

o hotel/pension 0 vrienden/familie
o anders, ni

Oauto Obus Otrein
o anders. ul

0 n.v.t.

0 n.v.t.

0 n.v.t.

0 onbekend met deze stad
niet zo ‘wed ‘wed zeer ‘wed

niet zo ‘wed ‘wed zeer ‘wed
• I I I I I I I I

met Zn veel ‘wed zeer ‘wed
• I I I I I I p

niet aantrekkelijk aantreiceijk zeer aantrekkclijk

keer een meerdaags bezoek
keer één dag of korter

o wel overwogen 0 niet overwogen 0 n.v.t.

o auto 0 bus 0 trein
o anders, ni 0 n.v.t.

o hotel/pension 0 vriendenffamilie
o anders, ni 0 n.v.t.

o auto 0 bus 0 trein
o anders. ni 0 n.v.t.



Misschien zijn er steden die u in de afgelopen drie jaar wel heeft bezocht, maar die nog niet zijn
genoemd. Voor ons onderzoek zijn daarvan alleen de steden van belang, die ten minste 30 km en
ten hoogste 200 km van uw woonplaats verwijderd liggen.
Kunt u de namen van deze steden in de onderstaande tabellen invullen? U kunt er dan op dezelfde
manier een score toekennen als voor de andere steden. Als u meer dan twee andere steden heeft
bezocht, kunt u volstaan met de twee steden die u het meest aantrekkelijk vindt.

o geen andere steden in dit gebied bezocht
o wel andere steden bezocht, dit

Stad:. . ::. .:•

Hoe b~orde~Jt u in deze stad

1 B~t aantal cafi.s en restaurants’

2 Pc w,nke1niogeIIjkh~Aiefl7

3 Dc b~zi~nswaardi~,heden9

Ho~. waarde~..rt u d~ stad als gth~.e1’

Hoe vaak heeft u de stad in de afgelopen
driejaar in uv, vrije tijd&zocht~

Wat was bij uw m~st recente:.
nieerdaagse b~ioek .uw~ ven’oermiddel?

En ~vat was tOCfl UW . :~ •.

verblij fsai~cornrnod4tie?.. . ..

Wat was hij uw meest recente bezoek van
&~nda~ of korter uw vervoermiddel?..

nkt zo veel veci zeer veci
p I I P 4

akt m veel veci zecr veci

niet zo veet veci zcer vccl
I I P 1

met aantrekkei~jk untrekkeiijk zeer aantrekkclijk
I • • I I I 4

keer meerdere dagen
keer é~n dag of korter

Oauto Obus Otrein
o anders, ni 0 n.v.t.

o hotel/pension 0 vrienden!familie
o anders, iii 0 n.v.t.
Oauto Obus Otrein
o anders, ni 0 n.v.t.

met zo veci

niet zo veci

vcel

niet zo veel

veei

zeer veel

met aantrckkehjk

ve~1

zeer veci

aantrekkclijk

zeer vcel

zeeraantrekelijk

o auto 0 bus 0 trein
o anders, ni

keer een meerdaags bezoek
keer één dag of korter

o hotel/pension 0 vrienden/familie
o anders, ni

0 n.v.t.

Oauto Obus Otrein
o anders, nL

0 n.v.t.

0 n.v.t.



B. Denkbeeldige keuzesituaties

In dit tweede dee! van de enquête worden in verschillende keuzesituaties steeds drie denkbeeldige
stedentrips aan u voorgelegd. De reizen gaan naar denkbeeldige bestemmingen, waarvan alleen
enkele belangrijke kenmerken worden genoemd. We willen u vragen om u voor te stellen dat de
bestemmingen in hetzelfde gebied liggen als de steden uit het eerste dee! van de enquête. Het zijn
echter geen bestaande steden. Het vervoermiddel is voor elke reis afzonderlijk aangegeven en kan
tussen de reizen variëren.

We vragen u om voor elke keuzesituatie honderd punten te verdelen over de drie reizen. De
reis die u het meest aantrekkelijk vindt, geeft u de meeste punten en de reis die u het minst
aantrekkelijk vindt de minste.

Ter verduidelijking volgt nu een voorbeeld van een keuzesituatie uit de enquête. In dit voorbeeld
kunt u kiezen uit drie denkbeeldige reizen. Reis 1 gaat naar een stad in Belgie en de reizen 2 en 3
gaan naar steden in Nederland. De stad van reis 1 biedt zeer veel mogelijkheden om te winkelen
en heeft ook zeer veel bezienswaardigheden. Bij reis 2 is het hotel aantrekkelijk (4 sterren en maar
f 50,-). Reis 3 kan als voordeel hebben dat deze met de auto wordt gemaakt, hoewel de reistijd
niet zo aantrekkelijk is (2 uur). Het vervoermiddel bij reis 1 is de bus en bij reis 2 de trein. In de
tabel is een voorbeeld ingevuld van een puntenverdeling die u zou kunnen geven: reis 1: 50
punten, reis 2: 30 punten en reis 3: 20 punten. In de enquête zeif kunt u echter elke
puntenverdeling geven die u wil, zolang het totaal van de punten maar honderd is.

Voorbeeld:

KEUZE (voorbeeld)

Bestemming

Vervoer

Reisi f Reis2

Be1gi~

100 km

ve&1

zeer ved

zeer veel

f 75,-

2 sterren

nahij centrum

Reis3 I
Nederland

75km

met zo veel

niet zo veel

niet zo veel

f 100,-

2 sterr~n

rand van de
stad

pntn + ~ pntn + pntn

de stad ligt in

reisafstand

aantal restaurants en cafés

winkelmogelijkheden

bezienswaardigheden

prijs van het hotel

aantal sterren hotel

ligging hotel

Nederland

125 km

met z.o veel

veel

fliet ZO veel

f50~-

4 sterren

in het centrum

vervoeriniddel

prijs

reistijd

trein

f 60,-

2 utir

auto

f 30.-

2 uur

Puntenverdeling: = 100



Hoewel u het missehien vervelend vindt, is bet niet toegestaan om onderdelen van verschillende
reizen te combineren. Alleen als u uit de drie aangeboden reizen kiest kunnen wij namelijk een
goed inzicht krijgen in bet belang van de verschillende kenmerken. Ook zal bet u misschien
opvallen dat sommige reizen erg veel op elkaar lijken. Dit is echter nodig om de verschillende
keuzesituaties goed te kunnen vergelijken.

Sommige reizen in dit onderdeel van de enquête zijn minder realistisch dan andere. Ret kan
bijvoorbeeld voorkomen dat een plaats die verder weg ligt dan een andere plaats, toch sneller te
bereiken is, of dat een vier sterren hotel goedkoper is dan een twee sterren hotel. Ret is echter
belangrijk dat u ook die vragen beantwoordt. Veel van de mogelijkheden kunnen zich namelijk
onder bepaalde omstandigheden toch voordoen. Er kunnen bijvoorbeeld aanbiedingen zijn
waardoor hotels of vervoer goedkoper zijn dan normaal. Ook kunnen er in de toekomst snellere of
juist langzamere vervoermogelijkhedeTl ontstaan. U kunt hierbij denken aan vertragingen die
ontstaan door files, aan snelheidsbeperkingen vanwege het milieu of aan het opzetten van snellere
spoorverbindingen.

Nog enkele laatste opmerkingen voor u begint:

1. De aangegeven kosten van het hotel zijn de prijzen per persoon per nacht. We vragen u
om er bij het beoordelen van uit te gaan dat u een lang weekend (twee overnachtingen)
boekt voor twee personen.

2. De kosten van bus, trein en auto zijn de prijzen per persoon voor retour reizen. Voor
het vervoer per auto vragen we u om uit te gaan van de aangegeven omschrijving, ook als
die niet direct aansluit bij uw persoonlijke situatie. Het gaat er in dit deel van het
onderzoek namelijk in de eerste plaats om hoe u de denkbeeldige reizen beoordeelt. Als u
zelf niet over een auto beschikt, verzoeken we u om u voor te stellen dat u voor bet
aangegeven bedrag per persoon met een kennis mee kunt rijden.

De reistijd en kosten die bij de bus en trein zijn aangegeven zijn exciusief de tijd en
kosten die nodig zijn om naar het station of een plaatselijke opstapplaats te komen. We
willen u vragen om voor deze aspecten uw eigen situatie als uitgangspunt te nemen voor
de beoordeling. Bij treinreizen moet u daarnaast rekening houden met enige extra tijd en
kosten om van het station naar uw hotel te komen. Deze zijn van tevoren echter niet
precies bekend.

3. In de beschrijvingen worden alleen enkele belangrijke kenmerken van de bestemmingen en
het vervoer genoemd. U kunt er bij de beoordeling van uit gaan dat de kenmerken die niet
worden genoemd voor alle reizen hetzelfde zijn. Een van die kenmerken is bijvoorbeeld
het weer op de plaats van bestemming. Omdat dit kenmerk niet in de beschrijving wordt
genoemd, vragen we u dus om er bij de beoordeling van uit te gaan dat het weer op elke
bestemming even goed zal zijn.

4. Tot slot: Ret is voor deze enquête niet nodig dat u zeer lang nadenkt over hoe uw
puntenverdeling er precies uitziet. Het is voldoende als u na een keer goed doorlezen
invuk wat voor u een redelijke puntenverdeling lijkt. Enkele punten meer of minder per
reis zijn daarbij niet zo belangrijk. Zorgt u er wel voor dat het totaal van de punten per
keuzesituatie steeds honderd is.

Veel succes.



Wilt u flu voor elk van deze keuzesituaties 100 punten verdelen over de drie denkbeeldige reizen?

JR~2

~Be1gi~

75km

niet zo veel

veet

niet ~c’ veel

f5G,~

3 sterren

in het centrtlnl

[R~2

2 uur

Nederla~id

75km

met zc~ veel

metzoveet

f100~-

tand van. de

pntn

~ Reis3

KEUZE 1 (aO)

Bestenuning

Reisi

de stad ligt in

reisafstand

aantal restaurants en cafés

winkelmogelijkheden veel

bezienswaardigheden

prijs van het hotel

aantal sterren hotel

ligging hotel

Vervoer

vervoermiddel

pr~js

reistijd

Puntenverdeling:

KEUZE 2 (a22)

Bestemming

de stad ligt in

trem

f 45,-

1,5 mit

+ pntn +

f60~-

pntn

Reisi

= 100

reisafstand

aantal restaurants en cafés

.75 ~

~

100,-

nab~ ceutnun

winkelmogelijkheden

bezienswaardigheden

prijs van het hotel

aantal sterren hotel

ligging hotel

Vervoer

vervoeriniddel

prijs

reistijd

Puntenverdellng: pntn + pntn + pntn =100



KEUZE 3 (a48)

Besteinming

de stad ligt in

reisafstand

aantal restaurants en cafés

winkehnogelijkheden

bezienswaardigheden

prijs van het hotel

aantal sterren hotel

ligging hotel

Vervoer

vervoermiddel

pr~js

reistijd

Puntenverdeling:

KEUZE 4 (a64)

Besteinming

de stad ligt in

reisafstand

JReisl J fi~eisz

7S 1cm

3 sterren

rand van de
stad

trein

f 45).

1,5 nut

I1~2 I

veel

f 75,-

rand van de
stad

trem

I 45,-

1,5 uur

Reis3

75 km

nIet in veel

nietinveel

niet m vëel

f1OG~

2 sterren

rand van dë~
stad

Reis3

~

2 sterren

rand van

pntn + pntn + pntn

Reisl

=100

aantal restaurants en cafés

winkelmogelijkheden

bezienswaardigheden

prijs van het hotel

aantal sterren hotel

ligging hotel

Vervoer

vervoenniddel

prijs

reistijd

bus

I 45,-

2,5 uur

Puntenverdeling: pntn + pntn + pntn =100



KEUZE 5 (a75)

Bestemming

de stad ligt in

reisafstand

aantal restaurants en cafés

winkelmogelijkheden

bezienswaardigheden

prijs van het hotel

aantal sterren hotel

ligging hotel

Vervoer

vervoermiddel

prijs

reistijd

Puntenverdeling:

Reisi Reis2 I

treffi

f 60,-

1,5 uur

+ pntn +

I’~~ I

met ~o veel

rand van d~

pntn =100

KEUZE 6 (b48)

Bestenuning

fR~1 I f1~2 I

zeerveel

1f50,_ I
~ti het centrum

trem

t~75,-

2 uur

f Reis3

pntn

Nederlandde stad Iigt in

reisafstand

aantal restaurants en cafés

winkelmogelijkheden

bezienswaardigheden

prijs van het hotel

aantal sterren hotel

ligging hotel

veel

Vervoer

vervoermiddel

prijs

reistijd

Puntenverdeling: pntn + pntn pntn =100



KEUZE 7 (b39)

Besteznniing

Vervoer

vervoeriniddel

prijs

reistijd

Puntenverdeling:

KEUZE 8 (c22)

Bestemming

de stad ligt in

reisafstand

aantal restaurants en cafés

winkelmogelijkheden

bezienswaardigheden

prijs van het hotel

aantal sterren hotel

ligging hotel

Vervoer

Reisi

Nederland

100 km

met za veel.

4 sterren

Reisi

+

I~2

pntn

~ Reis2

bus

f 30,-

2 uur

LR~3
Nød~r]and

zeer veel

fTS,

4 sterren

na~nj Ce~1tru1n

4~1tO

f3Q~

2 nut

+ pntn

Reis3

= 100

de stad ligt in

reisafstand

aantal restaurants en cafés

winkelmogelijkheden

bezienswaardigheden

prijs van het hotel

aantal sterren hotel

ligging hotel

pntn

vervoermiddel

prijs

reistijd

Puntenverdeiing: pntn + pntn + pntn =100



Puntenverdeling:

[R~2 1 I’~~
• Be1gi~.. :. Nederland

I2Skñi. :.. 75kñ~....

z~rvee1

zeer veel .. niet zo veel

zeer veel . .niet 20 veel :

4 stérren ::, 2 sterren

in het cehtrum rand ~iande~
• . . . . •. stad

bus . : :. bus

~ ..:.

1,Suur

± pntn =100

KEUZE 9 (c27)

BestenaTning

JRe~~1 I
de stad ligt in

reisafstand

aantal restaurants en cafés

winkelmogelijkheden

bezienswaardigheden

prijs van het hotel

aaatal sterren hotel

ligging hotel

Nederland

125 k~••

•zeër vëel

niét zo veel..

nietzovëel

f. 75,-

3 sterren

in het centrum

Vervoer

vervoermiddel

prijs

reistijd

pntn + pntn

KEUZE 10 (d14)

Bestemming

Reisl I ~ Reis3

de stad ligt in

reisafstand

aantal restaurants en cafés

winkelmogelijkheden

bezienswaardigheden

prijs van het hotel

aantal sterren hotel

ligging hotel

Belgiö

125 km

zeerveel

zeer veel

veel

f 10O,~:

4 sterreñ

nábij centrum

Nederland

125 km.

zeer veel

niet zo vel

niet zo veel

f 50,-

2 sterren

rand van de
stad

Vervoer

vervoenniddel

prijs

reistijd

Puntenverdeling: pntn + pntn + pntn =100



veel

I ~

~ centmm

] I’~’~ I

Nu volgt nog een laatste keuzesituatie. Deze wijkt enigzins af van de eerdere situaties. In plaats
van denkbeeldige steden zijn flu namelijk enkele echte steden in de tabel opgenomen. De vraag
blijft echter hetzelfde. Hoe verdeelt u voor deze reizen de honderd punten?

KEUZE 12 (f6) [ Reisi
[~s2 I Reis3

Bestemming

bus

f30~

2 uu~

trein

f75~- f 30,-

1,5mw 2mw

KEUZE 11 (el)

Bestemming

rRe~ 1 j LRe1S 2

de stad ligt in

reisafstand

aantal restaurants en cafés

winkelmogelijkheden

bezienswaardigheden

prijs van bet hotel

aantal sterren hotel

ligging hotel

zeet veel

£~ V~L

Vervoer

vervoermiddel

prijs

reistijd

Puntenverdeling:

1,us t~ein

1~ 16Gb-

2üur 1,5uur.

pnth + pntn + pntn = 100

de stad

prijs van bet hotel

aamtal sterren hotel

ligging hotel

I 75~-

Rotterdam

1100,—

2 stør~en

rand van de
stad

Vervoer

vervoermiddel

pr~js

reistijd

t

Puntenverdeling: pntn + pntn + pntn =100



C. Algemene gegevens

Tot slot willen we u nog vragen om de onderstaande algemene gegevens in te vullen:

1. Wat is uw geslacht? 0 man
o vrouw

2. Uw geboortejaar?

3. Uw gezinssituatie? 0 alleenstaand
o gehuwd/samenwonend
o anders

Zijn er in uw huishouden kinderen
die jonger zijn dan 16 jaar? 0 ja

o nee

4. Wat is uw hoogste opleiding? 0 basisschool
o l.b.o./mavo
o havo/vwo of mulolhbs
o m.b.o.
o h.b.o/w.o.
o anders

5. Uw postcode?

6. Heeft u een rijbewijs? 0 ja
o nee

Beschikt u over een auto? 0 ja
o nee

7. Hoe vaak reist u gemiddeld per week
met het openbaar vervoer? keer

Als u missehien nog opmerkingen heeft, kunt u die hieronder opschrijven.
Opmerkingen:

Hartelijk dank voor uw medewerking!

De enquete zal op donderdag 3 juni tussen 17.00 en 21.00 uur bij u worden opgehaald. Als u dan
niet thuis bent zullen wij op maandag 7 juni op dezelfde tijd een tweede keer bij u langskomen.
Wanneer u mee wilt doen aan de loterij voor een van de tien CD-bonnen ter waarde van f 40,-
kunt uw naam en adres op de achterzijde van dit formulier in het kader opschrijven. Op 7 juli zal
de trekking plaatsvinden. De winnaars krijgen binnen een week daarna bericht. Over de uitslag is
geen correspondentie mogelijk.



Naam:

Straat:

Postcode Plaats


